Verksamhetsberättelse för Villvattnets körsällskap år 2006
Verksamheten har som tidigare varit koncentrerad till tre områden:
Träning, tävling och fortsatt uppbyggnad av anläggningen. Ett nytt område har tillkommit:
ungdomsverksamhet.
Träning
Träningen har genomförts huvudsakligen i form av ett läger på Storåkern. Men träning har
också genomförts på Naturbruksgymnasiets plan i Åbyn, samt i Norsjö ridhus.
I samband med lägret förbereddes tävlingen. Bl.a sattes två stora tält upp av lägerdeltagare,
samt dressyrbanan.
Fortsatt uppbyggnad av anläggningen, Storåkerns hästarena
Skyltning har förbättrats, dels med en stor skylt vid vägen med datum för tävlingen, dels med
skylt på Storåkern.
Två nya hinder hade påbörjats under 2005. Dessa färdigställdes nu. Det är brohindret som
målades. Gummimattor släpades ut med stor möda och grus lades över. Dessutom sattes
trianglar ut som rödmålades. Hindret Åsarna försågs med trianglar som rödmålades. Dessa två
nya hinder kan nog anses hålla internationell klass.
En sekretariatsvagn inköptes. Den är placerad vid tornet men är flyttbar.
Med dessa två hinder är anläggningen komplett. Nu vidtar arbete med att förbättra underlag.
Tävling
Tävlandet inleddes för VKS del med att VKS deltog i URFs majtävling 7-8 maj på
Hippologum.
Ylva Hedquist-Hedlund, Tina Söderberg, Pär och Emelie Andersson deltog
I Lycksele sista helgen i maj deltog Karin Wiksten, Pär och Emelie Andersson, Ylva och Rolf
Hedquist..
Vid Södra Umeå Ryttarförenings tävling i Umeå den 17-18 juni deltog Pär och Emelie, samt
Ylva Hedquist-Hedlund från VKS.
Den 22-23 juli genomförde VKS sin egen tävling, Villvattskampen, på Storåkerns hästarena..
Uppstallningen på Ön fungerade bra, servering och funktionärer likaså. Vädret var perfekt och
det kom på två dagar närmare 1000 personer.
Tävlingen fick god kritik från de tävlande och från de tillresta domarna.
Till skillnad från tidigare år var tävlingen inte ett samarrangemang med URF; den här gången
skedde allt i egen regi.
Tävlande för VKS var Rolf Hedquist som körde två hästar: Glimmer (msv) och Yoyo (lätt),
Emelie Andersson med Zerino och Pär Andersson med Nova, Tina Söderberg med Hector.
Emelie vann junior-DM. Ylva Hedquist-Hedlund körde Yo-yo i dressyrklassen.
Vid Villvattskampen avgjordes DM. Vinnare seniorer: Katrine Aslaksrud, Solidar, Vinnare
juniorer: Emelie Andersson VKS.

Vid tävlingen i Skellefteå några helger senare deltog Rolf med Yo-yo och Ylva med Glimmer.
Tina körde med stor framgång sin Hector och vann ponnypriset. Maj-Britt Widmark
debuterade med sin shetlandsponny Pontus af Almö merd starter i dressyr och precision.
VM. VKS har ansökt om att få anordna handikapp-VM år 2008. Svenska Ridsportförbundets
Körkommitté har tillstyrkt ansökan, men Svenska Ridsportförbundets tävlingssektion
avstyrkte och därmed är det klart att VM inte landar i Villvattnet 2008.
Medaktivitet
Den 18 mars genomfördes en medaktivitet. Det var en enkel tävling på tid där samtliga
medverkande ekipage skulle ha medar. Slädar var vanligast förstås men också en gigg med för
dagen påsatta medar framfördes. Ärtsoppa och hamburgare serverades. 12 ekipage deltog
Ungdomsverksamhet
Under senhösten har en ansökan till Skellefteå kommun skickats in att VKS ska bli registrerad
som ungdomsorganisation. Anna-Karin Åsén kommer att arbeta som ungdomsledare/lärare.
Ungdomsverksamheten är en viktig förutsättning för fortsatt tillväxt inom föreningen.
Hemsida
Villvattnet har en egen hemsida, www.villvattnet.se.
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.
Media
Villvattnets körsällskap och Villvattnets by har uppmärksammats i media under 2006 i
ungefär samma utsträckning som året innan, dvs. frekvent. I januari visades ett fem minuter
långt inslag i VästerbottensNytt och i Landet Runt om Villvattnet, körsällskapet om det då
planerade VM:et.
En utställning producerades som visades på Gothenburg Horse Show samt på Vårmässan i
Skellefteå.
Hästnolia
Hästnolia genomfördes 20-21 maj i Umeå. VKS medverkade genom att Rolf Hedquist körde i
en uppvisningstävling med Glimmer. Ylva Hedquist-Hedlund deltog i politikerdebatten om
hästens roll i samhället, vidare körde hon i politikerloppet och vann på en lånad travponny.
Uppstallning

Efter att Ylva och Rolf byggt nytt stall finns möjlighet för gäster att stalla upp fyra hästar i det
gamla stallet.
4-spanns-VM
Ylva och Rolf åkte till VM för fyrspann i Aachen och konstaterade att ett av hindren, en bro,
var byggd på precis samma sätt som bron på Storåkerns hästarena.
Medlemmar
Medlemsantalet har under året varit 32. En medlem har under året avlidit. Det är Arne
Lundström.

