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Det er med lidt blandede følelser, at jeg skrev denne beretning. Stævnemæssigt har det været op ad bakke,
personligt har vi mistet en god kollega og så vil jeg savne mange gode timer sammen med de dejlige
medlemmer af dette udvalg.
Dette er nemlig min sidste beretning fra udvalget, eftersom jeg har valgt ikke at genopstille. Jeg stopper
grundet helbredsmæssige årsager. Så må jeg se, hvor jeg ellers kan gøre lidt gavn i VK.
Vi har i år holdt to klubstævner. I april med 24 starter og i september med 13 starter. Igen i år afholdt vi
klubstævne samtidig med Holtegaard Rideklub afholdt langdistancetræning for ryttere. Det var
uproblematisk og med fælles god mad i kuskestuen.
Landstævnet blev udsat grundet smitterisiko og meget imod vores vilje kunne vi ikke få lov af DKF til at
holde et nyt landsstævne senere på sommeren. Heldigvis kunne vores konkurrencekuske; Ove Larsen og
Sasja Lambertsen starte og gennemføre årets DM på Sjælland.
Traditionen tro vil vi gerne overrække en lille anerkendelse til Sasja og Ove for deres deltagelse og flotte
placeringer ved DM 2018. I er inspiration for andre VK kuske, der får smag for konkurrencekørsel. Det er et
rødt tæppe med VK logo og årstal. Tillykke.
Al konkurrencekørsel starter med små skridt og det kan vi se, når nye kuske eller kuske med nye heste
starter Derbyklasser til vores klubstævner. Men også ’Fløjt og Kør’ kan inspirere. Det er et nyt tiltag, som vi
har gennemført 3 gange i år.
’Fløjt og Kør’ er god træning for kuske og heste, men det er også god træning for banebyggere. I VK har vi
følgende banebyggere; Oluf Sigh, Elisabeth Flensted, Heidi Nielsen og undertegnede. I år afholdt DKF
banebyggerkursus på vores baner med god instruktion af international banebygger Kim Andreasen.
I år forsøgte vi, at give et tilbud til nye kuske med fokus på sikkerhed og nybegynderinstruktion i
forspænding og omgang med heste. Dette foregik hver mandag, hvor fem instruktører på skift mødte op på
kørecentret. Det startede til april, men allerede til juli valgte vi at stoppe grundet al for ringe tilslutning. Tak
til instruktørerne for jeres indsats. Heldigvis har vi stadig sikkerhedspolitikken og tjeklisten til forspænding
tilgængelig i stalden. Tiltaget har også medført, at vi blander os på en konstruktiv måde, når vi ser en hest,
der ikke er sikkerhedsmæssigt eller hestevelfærdsmæssigt spændt for en af VK vognene.
I marts afholdt vi groomtræning med Mikkel og Signe Kruse. Det var deres debut, men absolut noget vi kan
anbefale andre foreninger. Det er to ganske unge mennesker med enorm stor erfaring i kørsel … og så er
Mikkel en god formidler og underviser.
Tak til Annette og Poul Erik Nielsen for jeres arbejde med at tilrettelægge undervisning med Mikkel Kruse.
Det er undervisning, hvor også VK kuske kan deltage. Det kan varmt anbefales.
En af VK’s målsætninger var at få en dommer. Nu kan vi byde Elisabeth Flensted velkommen som ny
dommeraspirant. Hun er i forvejen godt kendt til stævner som en velforberedt steward sammen med
Susanne Mathiassen ved såvel lokale landsstævner som udenlandske stævner.
Året 2018 vil nok være bedst husket som den længste og varmeste sommer i mands minde…. Selv
vandgraven tørrede ud, men det har ikke taget livet af hverken siv eller haletudser.
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På årets to arbejdsdage har den vanlige gruppe af frivillige taget en stor tørn med reparation af
forhindringer og banemateriel. Stor tak for jeres store indsats og gode humør.
På sammen vis skal der lyde en tak til alle de frivillige og kuske, som vi altid kan trække på til stævner,
træningssamlinger og andre tiltag. I modsætning til alle andre foreninger og sportsgrene, så møder vi oftest
et ja til at komme og hjælpe i få eller mange timer.
Næste år vil vi igen kontakte jer og håbe I får tid og lyst til at komme.
Næste år vil vi satse på flere klubstævner med kåring af klubmester. Der planlægges med ét landsstævne.
Næste år har vi igen VK medlemmer, som igangsætter forskellige tiltag, som VK kuske også kan deltage i. Vi
hilser alle tiltag og forslag velkomne, blot beder vi jer om at tjekke VK’s kalender og koordinere det med
formand for de respektive udvalg i VK inden det sættes på hjemmeside eller VK’s facebook side.
Annette og Poul Erik Nielsen vil i 2019 arrangere undervisning i kørsel med Mikkel Kruse.
Elisabeth Flensted vil i 2019 arrangere kørsel fra jorden med undervisning af Henrik Høper.
Morten Kallehauge vil hver søndag holde en form for åbent hus i sin ridehal i Bjergby. Her kan nye kuske
komme og få ”hjælp til selvhjælp” med deres egneg ponyer/heste.
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