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Dette er min første årsberetning som formand for Vendsyssel Køreforening.
Det var både med stolthed, taknemmelighed og ydmyghed, at jeg satte mig til tastaturet
for at skrive denne beretning. Jeg er utrolig stolt af vores forening og forsømmer aldrig
en chance for at fortælle om alle de gode tiltag og dejlige mennesker, der er i foreningen.
Samtidig er jeg også utrolig glad for det store engagement, som der lægges i de
forskellige udvalg i VK. Jeg er så heldig at have en kasserer og sekretær, som jeg hele
tiden kan spørge til råds om hvad ”vi plejer at gøre”. Tak til Mette Nørgaard for din
hjælp og gode råd i overgangsfasen fra dit formandskab, som er en tung post at leve op
til.
Mit år som formand startede med juleturen til Hjallerup med seks vogne og flere ryttere.
Vi besøgte en boform i Hjallerup, og de delte rigeligt ud af smittende humør,
pebernødder og kram til kuske og passagerer samt knus, kys og gulerødder til hestene.
Januar bød på det traditionsrige Mormormad hos Aase Bak… for her var mere varmt end
i kuskestuen.
I hele vinteren er der tilbud om seletøjssyning hos Harry. Her kan alle være med.
I februar havde vi et rigtig godt foredrag om græsmarker og wraphø ved Peter Pak. Her
var god opbakning fra cirka 40 deltagere fra VK og Holtegaard rideklub.
I marts måtte et foredrag med parakusk Henriette Bernsdorff aflyses pga. for få
tilmeldte. Vi valgte at gennemføre foredraget med Erling Larsen omkring EM i
tømmerkørsel på trods af kun 8 fremmødte. Vi fik et godt foredrag, en video fra EM,
som heldigvis blev krydret med Erlings små og fornøjelige anekdoter.
I den tid dumpede der også en check ind på 4005 kr fra OK benzin. Tak til Flemming
Nielsen for at holde gang i dette tiltag. Jeg vil gerne opfordre alle til at tegne et kort til
OK, så vi kan få et tilskud hver gang I tanker benzin eller diesel på en OK tank.
Indtægter får vi også fra kaperkørsel på Hjallerup Marked og Hjørring Dyrskue. Tak til
alle jer, som gør en stor indsats for at det kan fungere. I år skal der lyde en særlig tak til
Mona Andersen, som i 10 år har stået i spidsen for at få kaperkørsel og opvisning til at
fungere på Hjørring Dyrskue.
Som formand er jeg blevet overrasket over de mange henvendelser, der kommer af
ønsker til opvisning med mere. Blot for at nævne nogle stykker, så blev der godt hjulpet
af mange kuske arrangeret opvisning på Poulstrup Rideklub, Aalborg Væddeløbsbane,
Hestens dag i Dorf, efterskoleelever på Holtegaard Kørecenter, Try Hede beboerforening
og jeg kunne blive ved. Tak for hjælpen hertil. Jeg har snakket med flere om, at vi næste
år kunne have et fast opvisningshold, som mod et lille honorar kan tage rundt og give
opvisning.
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Men hvordan er det nu med forsikringer og ansvar, når vi kører rundt om i Vendsyssel.
VK har tegnet en forsikring, som dækker skader på passagerer og materiel. Den dækker
op til 200 timers kørsel. Den forsikring anvendes til de arrangementer, som arrangeres af
VK som eksempelvis løvfaldsturen og opvisning på væddeløbsbane. Såfremt I selv kører
med gæster til en byfest eller
julemandstur, så skal I selv have tegnet en ansvarsforsikring. Kontakt jeres eget selskab,
idet der kan være forskel på pris og omfang.
I foråret valgte jeg at sige ja til at blive næstformand i DKF, idet jeg mener at vi som
Danmarks næststørste forening skal gøre vores indflydelse gældende. Det var også en
uopdaget rejse, som jeg begav mig ud på. Der er brugt megen energi på at få de praktiske
ting til at fungere eftersom tidligere formand, sekretær, webmaster og redaktør af
Køresporten mere eller mindre forsvandt uden at overlevere ret meget. Det er min
oplevelse, at vi er ved at få vendt bøtten fra negativ sladder og kævlerier til mere
konstruktive snakke på formandsmøder og på de sociale medier. Køresporten er kommet
ud i nyt format med nye folk bag. Husk at alle kan skrive et indlæg hertil. Det sendes til
Line, sekretær, som sender det videre.
Det er også min fornemmelse, at der i DKF bliver mere lydhørhed overfor bredden i
køresporten og dermed fødekæden til de store konkurrencer. I den forbindelse vil jeg
gerne løfte sløret for, at der var mange indstillinger til årets ildsjæl og årets hest i DKF. I
VK havde vi indstillet Ove Larsen som årets ildsjæl og Melissa og Claus’s hest som
årets hest.
Det er heller ingen hemmelighed, at antallet af medlemmer og aktive kuske på landsplan
er faldende. Det har blandt andet betydet, at TKS har valgt at opløse sig som forening fra
næste år.
Vi mærker jo også den tendens i VK. Derfor er det dejligt, at de forskellige udvalg og
medlemmer arbejder på at ændre den tendens og være nytænkende. Alle medlemmer er
altid velkomne til at kontakte en fra de forskellige udvalg eller undertegnede, hvis man
går rundt med en ide til at få flere i gang med hestevognskørsel, pløjning med mere.
I år er der igangsat flere forskellige tiltag:
Der er to lokale køregrupper: I flere år har der været en mandekøregruppe, men nu er der
også kommet en kvindekøregruppe. Kunne du tænke dig at komme i gang med en lokal
køregruppe, så kontakt undertegnede og jeg kan sætte dig i forbindelse med andre i dit
lokalområde.
I efteråret blev der igangsat en VK Kuskeskole, hvor kuskeaspiranter kan købe
undervisning hos fire forskellige kuske, der har meget rutinerede køreheste.
Undervisningen foregår hjemme hos de erfarende kuske, så aspiranterne kan se og prøve
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hvad der skal til for at få en stabil og sikker kørehest. Til januar kan disse aspiranter så
vælge at komme i gang med tilkørsel af deres egne heste i hal i Bjergby eller st. Restrup.
Vi håber, at vi på den måde kan forberede nye kuske på det arbejde, der skal lægges i at
få stabile køreheste.
Dette tiltag står ikke alene. Næste år vil der desuden blive satset mere på bredden i
samme aktivitet, hvilket betyder at der til klubsamlingerne også kan dystes i
orienteringskørsel. Her kan kuske, der ikke vil dyste i topper, dressur eller maraton
kunne køre en tur i det tempo, der passer dem, mens alle bliver aktiveret med sjove
spørgsmål og urutinerede heste kan følge de andre i kortegen. Sammen kan vi
forhåbentlig få mere gang i det sociale fællesskab, som vi jo har savnet.
Men det vil I nok høre mere om senere fra de forskellige udvalg.
Stor tak til alle, der bruger deres fritids på at gøre VK til en god forening. Det gælder
alle frivillige og deres familier, der slæbes med, alle kuske samt usynlige kagebagere.
Anne Grethe Nørgaard
Formand VK.

