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Vendsyssel Køreforening har i år mistet to markante medlemmer.
Natten til d. 1. maj sov Richard Hansen stille ind efter længere tids sygdom. Richard sad som næstformand
for VK fra 1982-1987 og han var formand fra 1993 og 3 år frem. Richard har i alle årene lige frem til sin død
været et fremtrædende medlem i Vendsyssel Køreforening og kendt i hestekredse landet rundt, og ingen gik
forgæves, når der var behov for hjælp.
Godt to uger senere onsdag d. 18. maj sov Finn Qvist stille ind efter kort tids sygdom. Finn var kendt som en
meget engageret og entusiastisk kusk, både her i foreningen men også rundt i landet, ligesom han også kørte
internationalt.
De sidste år blev også brugt til at undervise – især juniorerne og her nød om nogen Magnus godt af farfars
gode råd og erfaring.
Jeg vil bede jer rejse jer op og holde et minuts stilhed for Richard og Finn.
Æret være deres minde.
Tak.
VKs år starter jo sådan set efter generalforsamlingen og traditionen tro står julefrokosten som det første på
programmet. For et par år siden startede heldigvis en anden tradition, nemlig julehyggeturen. Disse to
begivenheder er i den grad SÅ hyggelige! Og for ALLE i VK! Unge som gamle, små som store, med og
uden hest.
Januar var en – for vinterhalvåret – lidt travl måned med fire arrangementer: først et kursus for nybegyndere,
der gerne vil starte kørsel og stævner. Deltagerne fik meget stort udbytte af kurset! Rigtig mange gode råd og
aha oplevelser.
Få dage senere havde juniorerne en super dag inde på Nordkraft. Det er uden tvivl sundt at mødes på en
anden måde end til træning og kurser.
Så var der den årlige tilbagevendende spis-sammen aften med mormor mad – igen i år uden ret meget salat.
Månedens sidste arrangement var en aften med Judith Kofoed, hvor Judith underviste i reglement. Også en
meget udbytterig aften.
I februar havde vi besøg af Søren Slettebo, der fortalte om tænder – en meget lærerig aften.
Igen i år har der været to pløjedage. Der har været lidt svingende deltagelse, men det virker som om der er
flere og flere, der finder vej til arrangementerne og det vigtigt at fortsætte. Pløjedagene er stadig med til at
vise køresportens mangfoldighed.
Tak til Ejner og Line for at lægge hjem til.
Løvspringstur og løvfaldstur blev holdt næsten i hver sin ende af VKs område. Løvspringsturen i området
omkring Lille Vildmose og Høstemarkskoven. Det er en fantastisk flot og spændende natur dernede!
Løvfaldsturen i området omkring Tversted Klitplantage – også en rigtig spændende og flot tur.
Tak til både Sten og Flemming for at lave ruter og lægge hjem til.
Åbent hus blev i foråret ændret til Sjov Søndag. Desværre var jeg forhindret i at deltage, men efter
forlydender var det i den grad en sjov søndag. Så endnu en succes! Godt tænkt med forandring!
Åbent hus blev i efteråret holdt mere traditionelt og her vil jeg gerne komme med en indskudt bemærkning!
Vi har pokalen for formandsdysten hjemme igen!!
På undervisningsområdet har der været kurser med Henrik Høper. Det var en stor succes, hvor både unge
som gamle fik utrolig meget ud af undervisningen og dejligt kuske fra andre foreninger også finder herop.
Mikkel Kruse har også været heroppe og undervise flere gange. Det betyder SÅ meget, når dygtige kuske
deler ud af deres viden og kunnen! Kun ved læring og træning kan vi blive bedre.
Der har også været kurser i både Driwing og banebygning. Her vil jeg gerne sige tak til jer, der vil uddanne
jer til stor gavn for foreningen og vore medlemmer og ikke mindst give jeres viden videre.

Også det er vigtig i fht at bibeholde vores niveau.
Der har foruden DM været afholdt et landsstævne og et klubstævne. Og var vi i den grad heldige med vejret
til DM – især set i lyset af det vand, der kom både før og efter, så var vi ligeså uheldige til både landsstævne
og klubstævne. Der var en del udfordringer, men af dem kan vi kun blive klogere og tage ved lære af.
Udover alt det nævnte har vi også et syhold, der ”slider” i det hver onsdag hos Harry. Det er bestemt værd at
overveje og også et besøg værd. Men husk lige at tilbyde at tage kaffe og kage med! Kan godt ske de syer,
men de hygger i lige så høj grad!
Der er også en del kuske, der har vist flaget både på Hjallerup Marked og Hjørring Dyrskue som kaperkuske.
Det er også med til at vise hvad køresporten OGSÅ kan være.
Show hold blev der også lige tid til! Eller tid til…. Vi gjorde det i hvert fald og havde det sjovt!
Hyggeturene er også kommet så småt i gang igen – heldigvis! Er der nogen der vil lægge område og hjem til,
så sig endelig til! Jo flere forskellige områder vi kan komme ud og se jo bedre.
VK er også i år kommet med i to lokale sammenslutninger/foreninger. Nemlig Jyske Ås og Hesten i Lysets
Land. Vendsyssel bliver efterhånden flere steder betegnet som hestens mekka, så selvfølgelig skal vi som
køreforening være med her. VK har medlemmer i begge bestyrelser.
Når sådan en tale som den her skal skrives, er det i høj grad tid til refleksion over året og her vil jeg gerne
vende tilbage til juli måned.
2016 har været et hektisk år på mange områder, hvor selvfølgelig DM og Internationalt stævne var et
markant arrangement. Her var VK flot repræsenteret i alle aldersklasser – 2 i junior klassen og 2 i
seniorklassen. Det er SÅ godt at se de unge kuske på vej frem og se seniorerne holde ved!
I forbindelse med DM er der blevet brugt rigtig rigtig mange timer af VKs medlemmer her på kørecentret.
Inden så stort et stævne som DM, er der brugt timer, dage - sågar weekender! Hvis ikke VKs medlemmer
gjorde så stort et arbejde, ville vi ikke have den forening, vi har!
Og her skal lyde en STOR tak til alle jer!
Og jeg er helt klar over at det i den grad har trukket tænder ud! Heldigvis ikke bogstaveligt, men der er brugt
SÅ mange kræfter på at få stablet DM og internationalt stævne på benene. Både før, under og efter.
Jeg ved der har været snak – ikke kun positivt – efter DM. Til det vil jeg gerne sige – min telefon er altid
åben og alle er velkommen til et ring. Uanset om det er godt eller skidt. Hvis ikke vi tager en snak om
tingene, kan vi ikke ændre på det.
Næste år bliver der ikke et stort stævne. Der bliver landsstævne – ja. Og klub stævner.
Men intentionen er at der skal være flere sociale tiltag – hyggeture, weekender hvor vi bare mødes her –eller
andre steder i landsdelen. Det kan give mulighed for de der ikke har så nemt ved at komme af sted med både
hest og vogn også kan være med. Så er der nogen, der har lyst til at lægge hjem og område til en hyggedag,
så sig endelig til.
Vendsyssel Køreforening er for ALLE og ALLE skal synes, det er sjovt at komme her.
Når det er sagt – så skal vi også ALLE være med til det! Så kom med og vær med til at gøre køreforeningen
til lige præcis den forening, du gerne vil have!
Til slut vil jeg takke alle udvalg og medlemmer for det kæmpe arbejde, I hver især gør for VK!
Tak for ordet
Mette Nørgaard
Formand for Vendsyssel Køreforening

