Hermed beretning fra køreudvalget i VK ved generalforsamlingen den 12. november 2015.
Året har budt på mange gode oplevelser. Det har også krævet mange kræfter af alle de mange frivillige om
det så har været som en del af planlægningen eller som praktisk hjælper under de forskellige
arrangementer. På trods af de mange og til tider tidskrævende opgaver, så er der altid smil på læben og
lidt drillerier. Det gør mig som medlem af VK stolt af at være en del af, og det er også det vi hører ude fra
den vide verden. VK kan som en af de få køreforeninger i Danmark altid præstere nye ting og mange
frivillige – jeg håber, at det må fortsætte.
Det kan lige tilføjes, at vi lidt usædvanligt har haft to kontrolbesøg ifbm. LAG ansøgningen – og begge
gange skulle de lige være helt sikre på, at vi dels havde så mange frivillige og dels at vi havde så store
baner.
Hvad har året så budt på?
I vinterhalvåret og ind i foråret var der gang i grundlæggende undervisning af nye kuske og heste i såvel
Sæby, Tversted som Bjergby. Stor tak til underviserne for de mange timer I har lagt deri. Tak til Flemming
Nielsen, Kurt Larsen, Elisabeth Flensted og Per Beer. Tak til Finn Qvist for din undervisning af alle vores
juniorkuske.
Det har stor betydning for denne forening, at vi har tilbud til nye kuske. En forening må have fokus på at
skabe grobunden af aktive kørefolk, og den må også have fokus på konkurrencekuske på højt plan, så der
er noget for nybegynderne at stræbe efter.
Tak til Kaja Bøjer for hendes utrættelige engagement med topper træning i løbet af året – her kunne man
virkelig se, at de nye kuske fik konkurrence genet pudset af - og vi seniorkuske må jo sande, at de unge
kuske kan bare det der med deres ponyer. Det har da også betydet, at vi har haft flere VK kuske med til Top
Cup konkurrencerne. Desværre må vi i Jylland konstatere, at der er svigtende deltagelse hertil. MEN det
skal ikke udelukke, at vores egen VK kusk Julie Flensted med en 3. plads og Karina Lauersen med en 4.
plads til det Jysk Fynske Mesterskab.
Men kuskene i sig selv er jo heller ikke nok, så derfor arrangerede vi også groomtræning med Udo
Buchwald fra Sjælland. Efter en grundig instruktion og videoklip blev der sat praksis på. En maratonvogn
blev forspændt en ATW’er, så gik det med fuld fart igennem forhindringerne. Det var utrolig lærerigt og
ønsket er, at det måske kan gentages om nogle år. Sikkerhed kan aldrig prioriteres for højt. Det blev også
tydeligt at se forskellen på grooms placering på vognen ved de efterfølgende stævner.
Der blev i året også budt på træningssamlinger til stævnehjælpere. Her var responsen også positiv. Tak til
Kaj Thybo og oluf Sigh for deres store indsats med at planlægge dette. Tak til kuske for at lægge heste og
vogn til denne undervisning.
I år har vi afholdt 2 klubstævner, hvor vi har set mange nye kuske - også fra de andre foreninger.
Endelig fik vi afholdt det længe planlagte internationale stævne. Vi var nok lidt for kry ifht. de mange
deltagere ved Nordisk Mesterskab i 2013. Desværre ikke så mange tilmeldte som forventet, men i
planlægningsgruppen tog vi is i maven og valgte at gennemføre det. Og godt vi gjorde det. Det var en
fantastisk oplevelse for såvel os som arrangører, men også for de deltagende kuske og dommere. Efter
stævnet strømmede det ind med positive tilbagemeldinger og lovprisninger. Såvel tyske, som nordmænd
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og svenskere sagde, at de ville komme igen. Den polske overdommer anbefalede VK, at søge om at
afholde Europamesterskabet for juniorer i 2018 – så kan man da vist ikke få større anerkendelse.
Samtidig må vi heller ikke glemme, at uden den store velvillighed fra Lone og Frank på Holtegaard ifht.
fleksible lån af arealer, så ville dette ikke være muligt.
Det har også betydet, at såfremt vi kan få sponsorstøtte til de mange officials, så arrangerer vi næste års
DM sammen med et internationalt stævne. Vi vil planlægge det ud fra de samme principper som vi gjorde i
år, men det vil I høre mere om, når sponsorat og organiseringen er på plads.
Årets arrangementer afsluttes med juletur den 12-12, så mød endelig op.
I køreudvalget må vi desværre sige farvel til Hans Jørgen Hermansen, som har valgt ikke at genopstille pga.
for meget arbejde derhjemme. Tak for din indsats, og du har jo sagt til mig, at vi bare skal ringe, når vi har
brug for hjælp – det gør vi !
Hvad skal der så ske i 2016 ?
I vinterhalvåret vil der igen være træning af nye kuske og hest, så følg med på vores hjemmeside.
Tillige vil der blive afholdt undervisning for nybegynder konkurrencekuske omkring hvordan man
forbereder sig til og deltager i et kørestævne. Næste undervisningsgang vil være i FEI reglementet særligt
omkring de nyeste rettelser.
I foråret vil vi afholde et 2 dags Landsstævne, hvis DKF’s køreudvalg siger god herfor – ellers bliver det som
klubstævne.
Fra den 21.-24. juli 2016 vil vi afholde DM og CAI 2* / internationalt stævne.
I efteråret vil der blive afholdt klubstævne. Om der bliver afholdt Top Cup er der endnu ikke taget stilling
til.
I VK har vi jo fået en tradition for at hylde vores egne mestre, så derfor vil jeg gerne bede Magnus Qvist om
at kommer herop og få en lille gave. Et stort tillykke til Magnus, som blev Nordisk Mester i juniorklassen
2015. Det er så godt gået og jeg ved at vores efterhånden mange børne- og juniorkuske er imponeret over
dig og sikkert har sat sig som mål at slå dig i konkurrencen.
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