Formandsberetning fra køreudvalget i VK 2016
Året 2016 har budt på mange små og store aktiviteter. Vi har haft gang i mange aktiviteter og det
kan ikke gøres uden et meget aktivt udvalg. Køreudvalget i VK består af en flok entusiastiske
medlemmer, nemlig Poul, Kurt, Oluf, Michael, Heidi, Charlotte, Elisabeth, Kaja og undertegnede. Vi
har efterhånden en god rutine ifht. de forskellige arbejdsgange .... og når først vi er ovre
dagsordenen, så er der altid plads til en god historie.
Vi må desværre sige tak for mange års godt samarbejde med Kaja, som af heldbredsmæssige
årsager har valgt, at træde ud af udvalget. Kaja vil heldigvis fortsat gerne hjælpe til i sekretariatet,
når der er stævner. Tak for din store indsats, Kaja. Du er kendt af mange for din hjælp ved stævner
og ved hyggetræning på kørecentret.
I dette år har vi igen brugt mange kræfter på planlægningen af et stort stævne, nemlig
Danmarksmesterskab kombineret med internationalt stævne. Det er første gang i Danmark, at
denne kombination har været forsøgt. Det er desværre mest af nød, at vi må vælge denne løsning.
For 10 år siden var der kampe om pladserne til DM og der var plads til at have det sjovt under
konkurrencerne. I dag er kravene til DM og konkurrencekørsel generelt meget svære. Så til et DM
vil der i dag være ca 30 deltagere, som er kvalificeret. Det er ikke økonomisk bæredygtigt. Jeg har
erfaret, at man i køreudvalget under DKF har taget denne problemstilling op, og der vil næste år
komme nye forslag, så følg med på DKF’s hjemmeside.
Alligevel kan vi alle klappe hinanden på ryggen og være stolte af at VK kan løfte en opgave af den
kaliber. Vi har også fået mange rosende tilkendegivelser fra deltagere og publikum fra indland og
udland. Eneste malurt i bægeret, er at vi gerne ville have haft flere VK kuske med. Men VK blev
repræsenteret med flot kørsel af Ove Larsen, Flemming Jensen, Mona Andersen og ikke mindst af
Magnus Qvist og Jannie Kehlert.
Hvor vi i VK desværre ikke har så mange seniorkuske længere, så kan vi så glædes over, at der
bliver flere og flere børne-og juniorkuskene, som viser at de både vil og kan vise gode evner som
kuske. I dag ser vi Magnus Qvist, Jannie Kehlert, Trine Kjærsgaard Nielsen, Laura Kokholm
Mortensen , Karoline Bering Nielsen, Julie Flensted og Elisa Flensted give baghjul til seniorkuskene.
Vi har efterhånden fået etableret et stævneområde, som kan tilgodese de mange krav, der er til
afholdelse af store stævner ikke mindst takket være Lone og Franks velvillighed til at vi kan brede
os mere og mere.Tak til Lone og Frank.
Vi skal ikke glemme, at uden en bredde, så kan eliten ikke blive til og uden eliten har bredden ikke
mål at tragte efter. Vi har i det snart forgangne år også haft aktiviteter for bredden med afholdelse
af landsstævne i april og klubstævne i august. Desuden har vi haft undervisning i reglerne for
kørsel og stævneforberedelse i februar måned, hestens tænder og undervisning ved Henrik Høper
og Mikkel Kruse. Desuden har der været ugentlig undervisning af nybegyndere på Kørecentret.
Elisabeth Flensted skal også nævnes for hun har gjort en stor indsats for børne og juniorkuskene
med f.eks. teambuilding, sociale arrangementer og har hjulpet kuskene ved stævnedeltagelse. Jeg
vil i den forbindelse også gerne sende en tanke til minde om Finn Qvist, hvis hjerte også brændte
for de unge kuske.
Uden hjælpere ingen stævne og uden stævner ingen fælles hesteoplevelser for hjælperne. Igen
hænger det hele sammen, og tak til alle I, som hjælper og giver en hånd med til store og små
arrangementer lige fra kagebagning, græsslåning, maling af materiel til forhindringsdommer.

Vi har i køreudvalget drøftet hvordan vi kan få gang i flere kuske til både hyggekørsel og
konkurrencekørsel.Vi har derfor valgt, at vi næste år vil bruge kræfterne på sociale
kørearrangementer, træningssamlinger, undervisning, klubstævner og et enkelt landsstævne. Vi vil
ikke afholde internationalt stævne næste år. Overvejelserne går i retning af at holde store
internationale stævner kun hver andet år, men det må tiden vise.
Ligeledes vil vi også brede køreaktiviteter ud i hele Vendsyssel. Jeg tror, at det vil være lige i
Richard Hansens ånd, for han var om nogen en ildsjæl, som altid havde tid og anerkendelse til de
nye og lidt forsigtige kuske. Ham vil vi savne, når vi skal have nye kuske igang.
Hvis du er interesseret i at være den lokale mand/ kvinde, som vi kan kontakte ifht. de lokale
forhold, så mail til en fra køreudvalget og vil vi tilrettelægge et arrangement i dit lokalområde. Det
kan f.eks. være anvisning af en mark, hvor vi sætter en toppebane op til kørsel om formiddag og
hyggetur ad lokale, smukke veje om eftermiddagen. Vi håber på den måde, at flere har lyst til at
køre hestevogn, når man blot kan køre i sin hestevogn til pladsen. Tillige håber vi, at vi kan få gang
i det sociale samvær, hvilket vil gøre det lettere at komme med til andre arrangementer, snakke
med andre om samkørsel hvis man ikke har en hestetrailer osv. Det er op til fantasien hos jer og
køreudvalget...
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