Årsberetning fra Køreudvalget, VK
15. November 2012 v/ Anne Grethe Nørgaard.

2012 har været et travlt og bemærkelsesværdigt år for køreudvalget. Heldigvis er vi
et hold, som nu har fået en vis erfaring med afholdelse af stævner, men ikke dermed
sagt, at så kører det gnidningsløst med vores udregningsprogram, Driving. Det har
drillet os næsten hver gang, men langsomt men sikkert er vi ved at få has på
systemet. For en sikkerheds skyld, så vil vi trække på ekstern bistand, når vi skal
afholde det kombinerede landstævne og Nordisk Mesterskab i 2013. Desuden har vi
på køreudvalgets sidste møde valgt, at vi ændrer opdelingen til klubstævner, så de
ligner landsstævnerne i opbygningen, men derom senere til første klubstævne i
2013.
I det snart forgangne år har vi haft følgende arrangementer;


Klubstævne i april med 22 Deltagere og 15 Frivillige.



Top cup i juni måned i henholdsvis dressur og keglekørsel med 20
deltagere. Desværre blev dette arrangement ramt af manglen på
baner. Det var ikke hensigtsmæssigt at holde det på pladsen med
maraton forhindringerne. Banen var ganske enkel for ujævn, hvilket vi
høstede en del kritik for.



Landsstævne i juni måned med 28 deltagere og 35 frivillige. Stævnet
var sidste kvalifikationsstævne til DM i Horsens.



Endelig afholdelse af finale i Top cup med 16 deltagere, og denne gang
på vores gamle dressurbane. Det forløb tilfredsstillende.



Endelig har vi taget hul på et nyt tilbud, nemlig ’hyggekørsel’
arrangeret af Kaja Beer. VK har efterhånden fået gang i rigtig mange
kuske, som gerne vil køre med hest på hyggeplan og gerne forskellige
steder i den Vendsysselske natur. Det er et koncept, som også vil være
til næste år. Turene bliver på 5-6 km og i et tempo, som alle utrænede
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heste og ponyer kan magte. Man kan også vælge at komme med som
passager, hvis der er plads. Selvfølgelig er der ’hyggekaffe’ bagefter.
Hvis jeg skal samle lidt op på arrangementerne, så må det fremhæves, at vi begynder
at se nye kuske på banen. Det har de sidste to år været vores fokus, at få gang i flere
kuske uanset konkurrence eller ej. Det er da lykkes! Som en ekstra gevinst, så ser vi
også flere nye hjælpere til arrangementerne.
Køreudvalget har også i år stået for undervisning af kuske såvel nybegyndere som
rutinerede. Tjek kalenderen og hjemmesiden til næste år. Tak til Finn Qvist for
undervisningen.
En stor tak til alle medlemmerne i køreudvalget for det gode samarbejde og de
mange timers frivilligt arbejde. I år har Vandy valgt at stoppe. En tak fordi du havde
mod på at prøve kræfter med dette udvalg.
En større tak skal nu alligevel lyde til Hans Henrik, som nu efter 15 År har valgt at
stoppe i køreudvalget. Du har trukket et stort læs i VK med såvel planlægning som
arbejde med de praktiske opgaver ved vores arrangementer ved siden af du også
har deltaget i konkurrencen - ofte med dit flotte firspand.
Du har været med til at planlægge to Danmarksmesterskaber i 2000 og 2008, og
aktuelt er du med til at planlægge Nordisk Mesterskab. Du har med din sindige ro og
skarpe hjerne kunnet bidrage med mange gode løsninger. Disse evner kombineret
med mange års erfaringer fra organisationsarbejde var også ganske nyttige, da vi
ændrede i den organisatoriske opbygning og forretningsordenen i VK. Endelig var
du med opbygningen og undervisningen på kuskemærkekurserne, og kun i år har du
meldt pas på denne opgave. Du har om nogen været med til at sætte dit fingeraftryk
på VK’s historie. Tak for samarbejdet.
Der skal også ske hyldest til alle vores aktive kuske og hjælpere. Tak fordi I bakke op
om tiltagene. Jeg er stolt af at være medlem af VK!!.
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