Aktiviteter

Kontakt

VK er en social meget aktiv forening med et
godt sammenhold. Vi holder mange forskellige
arrangementer over året.

Vendsyssel Køreforening holder til på
Vendsyssel Køreforenings Kørecenter
V. Hassingvej 39
9330 Dronninglund.

Ud over forskellige arrangementer med vores
heste, holder vi også hyggelige sammenkomster.

Velkommen til
Vendsyssel Køreforening

Til stævner og arrangementer “udenbys” er man
aldrig i tvivl om, hvor holdet fra VK befinder sig.

Vi er rigtig glade for at byde dig, din
familie og dine heste velkommen.

Du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev samt finde
vores årlige aktivitetskalender på VKs hjemmeside: hvor der også vil være invitationer til de
forskellige arrangementer.
Du kan også finde os på Facebook og YouTube.

Bestyrelsens telefonnumre findes på:
www.vendsysselkoreforening.dk
Formand: vkformand@hotmail.com
Sekretær: vksekretaer@hotmail.com
VK nyheder: vknyhed@outlook.dk
VK er medlem af Dansk Køreforbund
Kørecentret lejer sig ind på Holtegaard.
Her finder du også ’Bed & Breakfast’ samt
opstaldning og rideklub. Læs mere på:
www.holtegaard.info
http://holtegaardrideklub.dk/velkommen

I denne folder finder du lidt praktisk
information om foreningen og vores
aktiviteter.

Kørsel med hest og vogn

Medlemskab

Sikkerhed

Kørsel med hest og vogn er en gammel sport, der
lige som ridning har rødder i både landbrug, transport og militær.

Som medlem kan du deltage både i vores egen
og andre foreningers stævner, arrangementer og
undervisning. Du har også adgang til at bruge
VK’s hyggelige kuskestue med køkken og toiletter,
stævnestald, låne VK’s træningsvogne samt bruge
kørebaner og faste forhindringer.

VK gør alt hvad vi kan for at højne sikkerheden
omkring hestene – både med og uden vogn.

En ekvipage består af et hold af kusk, groom og
hest(e). Normalt køres der med 1-spand, 2-spand,
4- spand og tandem. Alle former for ponyer og
heste kan bruges til kørsel.

VK’s erfarne kuske hjælper gerne begyndere i
gang. Som begynder kan du også melde dig som
hjælper til stævner, hvor du kan lære en masse om
kørsel og foreningen - samt have nogle hyggelige
timer med alle de andre medlemmer.

Kuskekurser
VK afholder regelmæssigt kuskekurser for både
begyndere og rutinerede kuske samt tilkørsel. VK
har fokus på nærvær, sammenhørighed, sikkerhed
og hestevelfærd.

Vi opfordrer alle medlemmer til at tegne en
fritids- og ulykkesforsikring.
Vi anbefaler brug af hjelm og sikkerhedsvest
for alle juniorkuske samt ved kørsel i maratonforhindringerne.

Konkurrencekørsel
VK afholder både små træningsstævner, landsstævner og Danske Mesterskaber (2000, 2008,
2016 og 2022)

Til stævner og arrangementer ser vi som regel en
flot samling af meget forskellige forspand. Alt
fra imponerende koldblodsheste, elegante varmblodsheste til små miniatureponyer.
Kørestævner består af 3 discipliner: dressur,
maratonkørsel (i vores faste forhindringer) og
forhindringskørsel på keglebane.

Vendsyssel Køreforening arrangerer hyggetræning,
opvisninger og mange ture rundt om i Vendsyssel.
Her er plads til alle uanset hvilken hest eller vogn,
som du kommer med.
Alle er lige velkomne, bare du interesserer dig for
kørsel med heste.

Det er også muligt at starte med at køre en eller to
discipliner til et træningsstævne. Du kan modtage
undervisning i stævnedisciplinerne og erfarne
kuske hjælper gerne begyndere til stævner.

