Hermed beretning fra køreudvalget i VK ved generalforsamlingen den 23. november 2017.
Endnu et år med heste rinder snart ud. Som formand for Køreudvalget i VK, så har det været en fornøjelse ,
altid godt fremmøde og masser af sjove historier og latter til vores møder… måske er det derfor at vi alle
fortsætter.
Hvad har året 2017 budt på?
I køreudvalget har vi forsøgt, at dele sol og vind lige, så der er plads til arrangementer for såvel
nybegyndere som mere rutinerede kuske. Køreudvalget har jo til formål at skabe gode rammer for at nye
kuske kommer i gang og for kuske, som vil konkurrere på et hvilket som helst plan.
Vi har i 2017 afholdt et landsstævne, to klubstævner, tre hyggetræninger, et TREC-kursus samt ugentlig
træning.
Det er dejligt, at se, at VK begynder at få gang i flere nye kuske og konkurrencekuske. Hertil er DKF’s nye
tiltag med Derby klasser ideelt til nye kuske eller kuske med nye heste til såvel klubstævner som
landsstævner. Vores erfaring er, at det kræver meget plads og her har VK en fordel med vores store
stævneareal. Vi udfordres dog med de nye regler omkring bokse ved landsstævner.
Desværre var der ved et uheld sammenfald mellem sidste klubstævne og så langdistanceridt arrangeret af
rideklubben på Holtegaard. Det krævede lidt fælles koordinering, men det viste sig at være en succes. Det
har affødt tanker om, at det kan give synergieffekt at holde flere arrangementer samme dag, hvilket vil
blive tænkt ind i planlægningen næste år.
Der har i år været afprøvet et nyt tiltag; hyggetræning, som består af topper-kørsel og tur ud i det
omkringliggende landskab. Vi har dermed forsøgt, at tilgodese træning og socialt samvær rundt om i VK’s
område. Efter en lidt træg opstart, så er tilbagemeldingerne, at det skal fortsætte.
Ugentlig fællestræning har foregået dels i ridehallen i Bjergby om torsdagen og mandag på Kørecentret.
Der er mulighed for at alle kan komme og træne sammen eller spørge en af de rutinerede kuske om lidt
undervisning. Dialogen omkring hvem kommer osv. har oftest foregået via FB, hvilket har givet anledning
til, at enkelte har troet at det var forbeholdt lukkede grupper. Lad mig slå fast med syvtommer søm; det er
for alle medlemmer af VK. På Kørecentret har der ikke været systematik omkring faste tovholdere og flere
nye har oplevet at komme en aften, hvor ingen dukkede op eller først kom lidt senere. Desuden oplevede
vi en enkelt situation med en løbsk ekvipage. Heldigvis kom ingen alvorligt til skade. Det har dog givet
anledning til, at vi i vinter vil udarbejde vejledninger for lån af VK vogne og sikker forspænding. Desuden vil
vi prøve at få uddannet egne instruktører i forspænding og sikker omgang med heste.
Det bringer os over til hvad der skal ske i det nye år 2018:
Vi har valgt, at internationale stævner fremadrettet skal afholdes i ulige år, så der ikke er sammenfald med
afholdelse af Danmarksmesterskaberne. DKF har valgt, at der fremadrettet afholdes DM for såvel
middelsvære klasser og for svære klasser for at sikre tilstrækkelig deltagerantal. For Middelvære klasser
bliver det et uofficielt mesterskab.
Næste år afholdes et forårsklubstævne, et landsstævne i maj og et efterårsklubstævne.
Desuden planlægges flere dages klubstævnelignende konkurrence og TREC stævne i sommerferieugen i
uge 31 gerne i samarbejde med Breddeudvalget og evt. HKR, MKS og ThKS.
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Endvidere planlægges groomtræning med teori og træning i forhindringer om dagen og hyggeligt samvær
om aftenen.
Endelig vil der i vinterhalvåret blive afholdt undervisning i forspænding samt undervisning i kuskenes
forberedelse til et klubstævne/landsstævne.
Mandagstræning på Kørecentret vil fra næste år være med tilstedeværelse af en instruktør hver mandag i
perioden 1. april til 1. oktober.
DKF vil næste år afholde undervisning for såvel nye som erfarende banebyggere på VK’s faciliteter. Her er
alle medlemmer hjertelig velkommen til at deltage. I dag har vi i VK; Oluf, Heidi og undertegnede som
aktive banebyggere.
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