Hej alle
Så har der været et par dage med tørvejr og tænk solen har også skinnet! Men nu stopper det og
vi har udsigt til en weekend med en "smule" regn. Det er vist også godt nok! Ellers risikerer vi jo,
det begynder at støve ���
Nå, spøg til side! Jeg er ikke i tvivl om, vi er mange der ser frem til forår med forhåbentlig nogle
skønne tørre og solrige dage!

Der er nogle rigtig gode tilbud fra køreudvalget, så vi alle - både helt nye kuske og lidt mere
rutinerede - kan forberede os til klubstævner i 2020.
Et godt tilbud til dig, der er ny i køreverdenen
Køreudvalget har et godt tilbud til alle nye, nyere og kommende stævnekuske og hjælpere.
Vi tilbyder her i foråret hjælp til at komme i gang med kørestævner.
11/3 kl 19 holder vi en teoriaften i kuskestuen.
Her bliver alle spørgsmål vedr. klubstævner gennemgået. Vi holder det enkelt - så alle kan
være med.
Prisen er 20 kr. pr. person og der er vand, kaffe og kage til alle.
Aftenen er både for nye kuske, der gerne vil ud og køre samt for kommende hjælpere og
grooms.
Rutinerede kuske er selvfølgelig også meget velkomne - tag gerne en kommende
kusk/groom/hjælper med under armen til en hyggelig og informativ aften.
OBS OBS!! Tilmelding til Line senest 4/3
28/3 fra kl 9 holder vi klubstævnetræning på VKs baner.
Vi er så heldige at dommer Poul Bloch kommer hjælper med programtræning. Hver kusk må
gennemkøre sit dressurprogram 2 gange og får feedback på begge gennemkørsler.
Kuskene har også mulighed for at træne på forhindrings banen med de korrekte mål. Også her
har man mulighed for at gennemkøre 2 gange. Banen laves, så den bliver til at gennemkøre for
turvogne. Der vil være mulighed for fælles gennemgang af banen inden start med hjælp fra
rutineret kusk.
Sidst men ikke mindst laver vi en orienteringstur i den skønne natur omkring Holtegaard.
Turen kan gennemkøres i kuskens eget tempo og kun størrelsen på vognen sætter
begrænsninger på antal af passagerer. Vi forbereder sjove poster med spørgsmål og opgaver
til deltagerne.
Pris 50,- pr klasse eller 100,- for alle 3 klasser.
Alle er velkomne.
Tilmelding til Line senest 21/3

18/4 holder vi årets første klubstævne.
Her vil de nye kuske få mulighed for at starte i trygge rammer. Der er selvfølgelig også plads til
rutinerede kuske. Propositioner vil være klar og bliver gennemgået til teoriaften.
Så snart vejret og bundforholdene tillader det, starter vi mandagstræning op igen, hvor alle er
velkomne og det er muligt at få hjælp.
Hold øje med face book gruppen 'Mandagstræning i Vendsyssel Køreforening'.
Køreudvalget håber på at se mange nye kuske på banerne i foråret.

Pløjedag d. 4. april
Så er det igen tid for årets første pløjedag.
Jeg sender mere ud, når vi nærmer os, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Vil du have besøg af VKs kuske
- og evt. lave en tur i dit lokal område
Det er altid sjovt at komme ud og se andre "græsgange" end ens egne.
Så har du en god rute i dit område og har du lyst til at vise andre VK kuske området, så giv mig et
ring eller en mail.
Så aftaler vi tidspunkt osv.
Det var ordene for denne gang.
Rigtig god weekend!! ☂☂☂���
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