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VK Året 2017 startede jo allerede i 2016 med den hyggelige Julehyggetur og julefrokost. Det er to af
vinterens gode traditioner hvor VK folk hygger sig både med og uden hest. Og her vil jeg gerne opfordre til
at I allerede nu melder jer til både tur og frokost. Det er altså ret festligt at se alle vogne, heste, kuske og
passagere været julepyntet! Og også så hyggeligt med snak og pakke spil til julefrokosten.
Året 2017 startede med Spis sammen – igen en god tradition, der dog ikke samlede så mange i år! Måske der
havde gået rygter om at der ville være grønne blade på bordet – mormor salat. Ellers intet grønt. Men vi
prøver lige godt igen, så må vi se om der også er grønt i 2018.
Jørgen Konge var på besøg i februar, hvor vi som noget nyt hørte Jørgen fortælle både om sin barndom og
om sit liv i de kongelige stalde. Er der nogen der kan nogle historier og har viden omkring hvad der sker i
hesteverdenen, så er det Jørgen. En sjov og spændende oplevelse.
Så har der været en del kurser i år med bl.a. Mikkel Kruse og Henrik Høper og så nogle af vore egne kuske,
der har lavet mandagstræning til stor glæde for mange – både nye som rutinerede kuske.
En stor tak til jer der har stået for disse tiltag.
Jeg tror, det er med til at få flere VK kuske ud til stævner – måske ikke i år, men på sigt tror jeg på det giver
resultat.
Sidste år snakkede jeg om at der var ildsjæle der havde planer om at lave hyggetræninger og nogle sociale
tiltag. Og det holdt jo stik! Hyggetræningsdagene havde lidt svær opstart, men når noget godt bliver kendt, så
kommer folk ud af busken. Så stor tak til alle jer, der har lagt hjem og jord til og til jer der har været primus
motor for det nye tiltag OG lagt store kræfter i det!
Og hvor er det godt at se, der bliver taget godt imod nye tiltag.
Et nyt tiltag der også er blevet taget rigtig godt imod er TREC. Også her er det ildsjæle i VK der har været
primus motor! Det er SÅ godt! Og TREC kan kun anbefales og det er for ALLE! OG sjovt!!
Desværre har alle i Breddeudvalget valgt at stoppe, men jeg tror på,at der er andre der vil tage tråden op og
fortsætte arbejdet med bl.a. hyggetrænings dagene.
Pløjningen har i år været rigtig godt besøgt. De dage var der også nye tiltag, der gav succes! Også her en stor
tak til værtsfolkene henholdsvis Line forår og Ejnar efterår og til udvalget for planlægning og arbejdet med
det.
VK’s årlige ture ud i landskabet Løvspringsturen og Løvfaldsturen har også været på programmet i år.
Løvspringsturen gik igen ud i det smukke landskab omkring Lille Vildmose. Det er en fantastisk tur og vi
kommer rigtig gerne igen!
Løvfaldsturen blev desværre ikke til noget i år pga manglende tilslutning. Til det vil jeg sige at der muligvis
kunne have været en smule bedre vejr, men det er vi ikke herre over.
Jeg håber meget, at vi må komme igen næste år og at vi vil se flere, der har lyst til at opleve de flotte
områder i hver sin ende af Nordjylland. Det er besøget værd!
En stor tak til både Sten og Flemming for at lægge lokaliteter til.
Syfolket mødes igen om onsdagen hos Harry og jeg er sikker på, at de der har lyst til at kigge hvad det er, er
meget velkommen til en snak! Jeg kan forsikre at snakken går!

VK har også i år været at finde på både Hjallerup Marked og Hjørring Dyrskue med kaperkørsel og show.
Mht. show var der forskellige vogne der blev vist frem på dyrskuet og her var der i starten planer om både
Dracula og kiste, men det blev til Olsen Banden i stedet og hvor var det godt med Franz Jæger og stetoskop
osv. Lige det der hører Olsen Banden til. Og noget der kan glæde er at der var flere unge mennesker med til
at lave showet.
Det kan være nogle seje dage med kaperkørsel alt efter vejr og publikum – men også hyggelige og sjove. De
knap så ædru passagerer kan godt give anledning til smil på læben!
Her vil jeg gerne takke alle – kuske, hjælpere og andre der har givet en hånd med på både marked og
dyrskue.
To klubstævner og et landsstævne har været holdt i år. Af gode grunde havde jeg ikke noget med
landsstævnet at gøre – det er ikke nemt når man drager vest på i flere uger. Men med det køreudvalg og
baneudvalg er det som vanligt i SÅ gode hænder!
Det er et stort arbejde at få de 3 stævner op at stå – både før, under og efter. Men som sædvanligt går folk til
det med stor entusiasme, energi og arbejdsiver! Og det kan jeg ikke takke nok for! En anelse træthed har
også været at spore, men jeg er helt sikker på I står der igen i 2018. TAK for det!
Jeg var søndag til hovedbestyrelsesmøde på Fyn og her har jeg lidt informationer fra.
Tidligere nævnte jeg TREC og det ser ud til at det vinder frem rundt om i landet. Også DKF vil gå ind i
arbejdet og der er sat nogle mennesker sammen, for at lave udkast til et reglement til danske forhold.
Et af DKFs unge medlemmer Maria Buchwald har fået støtte af Team Danmark. Det synes jeg er rigtig godt,
da det måske kan være med til at fremme kendskab og viden om kørsel med hest og vogn – både fra nye
kuske men måske også fra sponsorer medier.
DKFs blad Køresporten har det efterhånden svært, da mange annoncører og sponsorer kun ønsker at
reklamere digitalt. Der er nok mange, der synes tiden er ved at løbe fra Køresporten, men spørgsmålet er om
ikke en ret stor del af DKFs medlemmer er medlem netop for at få Køresporten. Så forsvinder Køresporten
forsvinder måske også en stor del af medlemmerne. Jeg ved det ikke, men muligheden er der.
Der skal de næste to år arbejdes på hvad der skal til og hvordan vi skal gøre det i fht. Bladet.
Hvis I skulle kende en mulig sponsor / annoncør vil jeg gerne opfordre jer til at henvende jer, så vi måske
kan få kontakten. Kontingentet bibeholdes på trods af Køresporten.
Mht. EM 2020 blev det ikke i denne omgang vi skulle prøve kræfter med et internationalt mesterskab. Vi
søgte fondsmidler, men blev desværre ikke tilgodeset med mere end en fjerdedel, så det blev fravalgt.
Jeg vil slutte som sidste år med at sige 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!
Mød op – bak op og kom når der er arrangementer!
Det kan godt ske I synes, der er takket nok i den her tale, men det er folks fritid – dyrebare fritid – der bliver
brugt på VK og det kan ikke værdsættes nok! Derfor endnu engang en stor tak til alle udvalg og medlemmer
i VK for det kæmpe arbejde, I hver især gør for VK!
Tak for ordet
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