
Verksamhetsberättelse 2005 

Verksamheten har som tidigare varit koncentrerad till tre områden: Träning, tävling och 

fortsatt uppbyggnad av anläggningen. 

Träning 

Träningen har genomförts huvudsakligen i form av ett läger på Storåkern. 

År 2005 var Fredrik Persson från Flyinge  lärare på lägret tillsammans med Eva Lindström 

och Rolf Hedquist som har varit med några år. Fredrik tillhör vårt landslag i fyrspannskörning 

och är lärare i körning på Flyinge i Skåne. Framför allt Fredriks lektioner var populära. Han 

hade inte bara elever som körde, han hade dessutom ganska många åskådare till lektionerna. 

Eva och Rolf hade färre elever, men de passade på att bli drillade av Fredrik som förberedelse 

för Svenska Mästerskapet senare på hösten nere i Halland, närmare bestämt Tjolöholm. 

Sammanlagt lockade lägret  19   kuskar som medförde  23  hästar. 

Under försommaren hade Villvattnets by med stöd av EU-medel färdigställt duschar i 

anslutning till skolan, vilket var behövligt, eftersom vädret dessvärre inte var varmt och soligt. 

Även en handikappramp till skolan stod klar.   

Uppstallningen organiserades liksom tidigare år i hagar, men dessa hade flyttats till Ön för att 

hästarna skulle få en lugnare miljö. Viss röjning av stranden på Ön hade skett innan, vilket 

minskade insektsplågan. Helt utan knott blir det bara vintertid i Villvattnet dessvärre. 

En allmän bedömning av lägerverksamheten är att den verkar peppande framför allt för dem 

som inte har kommit igång med tävlande. För nybörjare kan man knappast tänka sig bättre 

miljö.  

Tävling 

 Tävlandet inleddes för VKS del med att VKS deltog som samarrangör tillsammans med 

Umeå Ryttarförening (URF) i deras tävling inomhus den 7-8 maj på Hippologum.  

Ylva Hedquist-Hedlund deltog från VKS med hästen  Glimbestus. Hon placerade sig på  2:a 

plats.Ylva var anmäld till tävlingen i Lycksele 4-5 juni men var tvungen att avstå från start. 

Vid Södra Umeå Ryttarförenings tävling i Umeå den 18-19 juni deltog Rolf Hedquist från 

VKS med hästen Glimbestus. Han blev slagen av Mariana Femling från Gävle men 

genomförde en godkänd kvalificeringstävling för SM. 

Den 22-23 juli genomförde VKS sin egen tävling, Villvattskampen, på Storåkerns hästarena. 

Banan var som vanligt mycket vacker. Uppstallningen på Ön fungerade bra, servering och 

funktionärer likaså. Vädret var uselt, vilket gjorde att antalet åskådare krympte till ett par 

hundra. Tråkigt – men vädret är inte mycket att göra åt. 

Tävlingen fick mycket god kritik från de tävlande och från de tillresta domarna. Enda verkliga 

kritiken är att hindren är lite för platta och lika varandra. Traktorhindret upplevdes som farligt 

och bör inte återkomma ett annat år. 

I likhet med tidigare år var tävlingen ett samarrangemang med URF. 



För VKS-kusken Rolf Hedquist var tävlingen ett misslyckande: han körde fel i traktorhindret 

som han själv byggt! Oförlåtligt! Det innebar att DM-titeln rök för hans del och att tävlingen 

inte godkändes som kvalificering för SM för honom. 

För Nora Fällman, som sitter i VKS styrelse, men som tävlar för URF gick det desto bättre: 

hon vann DM för seniorer med sin shetlandsponny Ecot’s Click 

Tävlingen i Skellefteå helgen efteråt var för Rolf Hedquists del avgörande för ett deltagande i 

SM, utesluten skulle han inte kunna åka. Nu gick det emellertid bra. Värsta konkurrenten 

Håkan Lundmark körde bort sig i precisionen och det betydde att Rolf Hedquist vann 

tävlingen och blev Norrlansmästare! Dessutom kunde han med den tävlingen kvalificera sig 

för SM. 

SM avgjordes i Tjolöholm, strax utanför Kungsbacka 11-14 augusti. För VKS del blev det ett 

brons genom Rolf Hedquist och Glimmer. Rolf vann dressyren trots en felkörning, hade 

missar i såväl maraton som precision, men det räckte till en tredjeplats. Segrade i 

kallblodsklassen gjorde Håkan Lundmark från Skellefteå. Eva Lindström, VKS-medlem som 

tävlar för Kågedalen, var enda deltagare i handikappklassen och genomförde tävlingen galant. 

För Nora Fällman, som tävlade i ponnyklass enbet, var maraton för tung, regn i massor gjorde 

banan så tung att hon bröt. Men i precisionen gick det desto bättre: en andraplats. 

Vägen ner till SM blev dramatisk. Släpvagnen med alla vagnarna välte och alla vagnar utom 

Rolfs blev ramponerade. Goda vänner ställde upp med lånade vagnar i Tjolöholm. Kuskar är 

ett hjälpsamt släkte! 

VM. VKS har ansökt om att få anordna handikapp-VM år 2008. Svenska Ridsportförbundets 

Körkommitté har tillstyrkt ansökan, som därmed går vidare till den internationella 

organisationen FEI i Genève. Blir ansökan beviljad kommer en konferens om handikappidrott 

att anordnas samtidigt som VM-tävlingarna på Edelvik. 

Fortsatt uppbyggnad av anläggningen. 

  Under våren söktes EU-medel för en fortsatt uppbyggnad av anläggningen. I första 

instansen avslogs ansökan pga. oklara ägarförhållanden. Efter att detta misstag rättats 

till, gjordes en förnyad ansökan reducerad till 147 000 kr. Denna ansökan beviljades, 

men utslaget kom så sent att knappt något kunde göras före årets tävling. Ett 6 m högt 

torn för speaker fanns dock på plats när tävlingarna inleddes. Det är ett gammalt 

luftbevakningstorn som med ett 5 ton tungt fundament står i centrum på 

tävlingsplatsen. Mäktigt! 

Under hösten har arbetet med att bygga nya hinder tagit fart. El finns nu framdraget till ett 

nytt hinder, samt till sekretariatet och tornet. Cementhindret har permanentats genom att 

cementringar har köpts in. Ett hinder med höjdskillnader i form av två åsar, drygt en meter 

höga och parallella har grävts fram. Ett hinder har formen av en lagun, med en halvö som är 1 

½ m hög varifrån en bro leder över till fast land är byggd. Bron är drygt 3 meter hög och skall 

kunna klara ett fyrspann i full galopp. En pump kommer att förse lagunen med vatten. 

Osthindret pryds med en osthyvel i megaformat, tillverkad av Kalvträsk smide. 

Med dessa nya hinder finns sju fasta hinder på Storåkerns hästarena. Ett åttonde byggs så 

småningom, men det är i dagsläget lite oklart var det skall placeras. Vid SM i år var det 

faktiskt bara sju hinder… 



Till anläggningen hör kanske också förläggningsplatsen skolan. EU-bidrag söktes på 100 000 

kr, vilket beviljades för dusch och handikappanpassning. Dusch och handikappramp har 

byggts. Handikapptoalett i skolan har dock visat sig svårt att åstadkomma. 

Ansökan att få bygga rum i skolan avslogs, ny ansökan kommer att skrivas. 

Hemsida 

 Villvattnet har en egen hemsida, www.villvattnet.se. Redaktör har varit Christina 

Killander. Vid årsskiftet har Rolf Hedquist och Petter Agestam tagit över. En skrivelse om 

bredband har skickats in till Skellefteå kommuns tillväxtkontor, undertecknade av företrädare 

för de tre företagen som finns i Villvattnet, samt VKS. 

Ostriket 

 Ostriket är en sammanslutning av företag eller verksamheter som är verksamma inom det 

som kallas Ostriket, dvs. gamla Burträsk socken och Lövånger, Bygdeå socknar. Det är 

närmast en marknadsföringsorganisation för besöksmål inom området. VKS är medlemmar i 

Ostriket. VKS marknadsför Storåkerns hästarena som ett besöksmål inom Ostriket. Tävlingen 

marknadsförs som ett evenemang inom Ostriket. 

Hästnolia 

 Hästnolia genomfördes 21 maj i Umeå. VKS medverkade genom att Rolf Hedquist körde 

landshövdingeparet och deltog i en uppvisningstävling med Glimmer. 

Medlemmar 

 Medlemsantalet har under året varit 32. En medlem har under året avlidit. Det är Stefan 

Wedin, Villvattnet. Flera personer har uttryckligen bett att få bli medlemmar; det gäller såväl 

personer i Villvattnets närhet, som mera avlägsna personer från Östergötland som bevistade 

tävlingarna och som insisterade på att få betala medlemsavgift!  

För nästa år tillkommer (minst) tre medlemmar som också kommer att tävla för VKS. Det är 

Emelie, Erika och Per Andersson från Gamla Falmark. De har tidigare tävlat för Skellefteå 

Ridklubb. 

Medlemsavgiften har tidigare betalats till plusgirokonto. Eftersom detta var ganska dyrbart 

att ha, är det uppsagt och i stället har ett konto öppnats i Föreningssparbanken. 

Clearingnummer 8420-2, konto nummer 983 831 866-6.  Årsavgiften är 100 kr för enskild 

person och 150 kr för familj. Betala på bank, eller kontakta Rolf, Ylva eller Christina 

Killander för betalning på annat sätt. 

 

http://www.villvattnet.se/

