Beretning for PR/Sponsor udvalget for 2015
Igen i 2015 har de lokale medier været flinke til at bringe omtale af VKs arrangementer og resultater.
Specielt i forbindelse med vores internationale stævne og Magnus sejr i det Nordiske Mesterskab men
også ved åbent hus arrangementerne, har vi fået rigtig fin presseomtale. Noget af det kan ses på
opslagstavlen og nogle af artiklerne om CAI* ligger på hjemmesiden. Det er rigtigt dejligt når medierne
omtaler vores marginal sport.
Jeg vil gerne sige tak til Flemming Nielsen, der både under CAI2* og til vores åbent hus hjalp med at
snakke med pressen og give dem en god oplevelse og nogle gode historier.
Ved det internationale stævne prøvede vi noget nyt, nemlig at lave en FB side specielt til stævnet.
Denne side blev ’liked’ mange gange og nåede ud til mere end 1000 personer. Denne side ses som et
supplement til informationen om stævnet på hjemmesiden. Vi er super stolte af den meget positive
feedback. Faktisk kommer der stadig likes på siden, selv om den ikke er aktiv mere.
Billeder og film er rigtig god PR for sporten og VK. Billeder og video på facebook er rigtigt fint, men det
’forsvinder’ hurtigt i cyperspace. PR udvalget har derfor valgt at oprette en google account til VK med
et billede arkiv og en youtube playliste. Her lægger vi de billeder og film, vi tager. Der er linket til begge
albums fra vores hjemmeside. Fordelen er at alle kan tilgå disse albums og de er til at finde igen  Vi
vil gerne gøre disse albums tilgængelige for alle fotografer i VK, der har lyst til at få uploaded deres
billeder og film her. Kontakt Mark eller mig for adgangskode og password.
VK var repræsenteret på Hjallerup Marked og til Hjørring dyrskue med både kaperkørsel og
opvisninger samt ved Pandrup Væddeløb hvor 3 kørende ekvipager fulgte deltagere til start og
præmieoverrækkelse. På Hjørring Dyrskue var vi også til stede med informationstelt. Disse tiltag er af
stor PR betydning for foreningen og udbreder viden om køresporten og VK. Stor tak til alle kuske og
hjælpere der både gav sig tid til at køre men også til at snakke med folk og fortælle om vores dejlige
sport.
Pga sygdom har vi ikke gjort så meget ved sponsordelen i 2015
Planer for 2016:
- Vi skal i gang med at søge nogle fonde/sponsorer. Hvis nogen af jer kender til mulige fonde og
sponsorer, hører vi gerne fra jer. Vi søger til projekter, der er aftalt med bestyrelsen.
- Vi vil prøve at lave en reklamefilm for VK, der viser alle vores aktiviteter og faciliteter.
- Og så selvfølgelig skal vi have lavet mest mulig PR for vores Danske Mesterskab i juli.
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