
Verksamhet 2007 

Verksamheten har varit koncentrerad till tre områden: 

Träning, tävling och 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. Dessutom har 

flera medlemmar tränat för Fredrik Persson i Kågedalen.  

I samband med lägret förbereddes tävlingen. Bl.a sattes ett stort tält upp av lägerdeltagare. 

Men eftersom Kågedalen hade sin tävling helgen före Villvattskampen kunde vi inte nyttja 

lägerdeltagarna fullt ut. Det blev i stället en ganska ansträngande sak att göra i ordning 

tävlingsarenan. God hjälp fick vi av en av tävlingsdeltagarna från Linköping som kom till 

Villvattnet veckan före tävlingen. 

Fortsatt uppbyggnad av anläggningen, Storåkerns hästarena nödvändigt.  

Skyltning hade förbättrats året innan, dels med en stor skylt vid vägen med datum för 

tävlingen, dels med skylt på Storåkern. Brohindret och Åsarna var klarar året innan. Nu visar 

sig dressyrbanan inte hålla måttet. Den har gradvis blivit allt ojämnare och en dressing av den 

måste ske under 2008. 

Tävling  

Tävlandet inleddes för VKS del med att VKS deltog i URFs majtävling 5-6 maj på 

Hippologum. VKS-kuskar tävlade också i Lyckseles tävling 26-27 maj , samt SURFs  tävling 

16-17 juni. Skellefteå Horse Race 7-8 juli var en regnig historia men VKS-kuskarna kämpade 

även där.  

Den 13-15 juli genomförde VKS sin egen tävling, Villvattskampen, på Storåkerns hästarena.. 

Det var den första 3-dagarstävlingen i Norrland någonsin, vilket gav mersmak. Det blev 

mindre av stress och mera tillfälle till socialt umgänge. Uppstallningen på Ön fungerade bra, 

servering och funktionärer likaså. Vädret var hyfsat och det kom på tre dagar närmare 600 

personer, vilket var sämre än året innan. Anledningen kan delvis förklaras med att Villvattnet 

hade firat att man blev Årets by i Skellefteå kommun helgen innan. 

Tävlingen fick god kritik från de tävlande och från de tillresta domarna.  

På söndagen ordnades en ny tävling, ringränning, veilket uppskattades av såväl publik som 

deltagare. 

Tävlande för VKS var Rolf Hedquist som körde Yoyo (msv), Emelie Andersson med  Zerino, 

Tina Söderberg med Hector (tävlade dock för Norsjö). Karin Wiksten körde Glimmer i lätt 

klass. Josefine Lindmark med Lindmarkarn, Maj-Britt Widmark med Pontus,Ylva Hedquist-

Hedlund körde Glimmer i dressyr och precision. Eva Lindström som tävlade för Kågedalen 

körde Hanno.  Inte mindre än 6 startande ekipage som tävlade för VKS således.  

Tävlingen var samtidigt Norrlandsmästerskap och andra delen i Guldcupen. Rolf Hedquist 

blev tvåa i NM som vanns av Håkan Lundmark. 

Ungdoms-NM vanns av Tina Söderberg 

Guldcupen som var en serietävling med Skellefteå Horse Race och Villvattskampen vanns av 

Håkan Lundmark. Tanken var att Guldcupen skulle locka ekipage söderifrån att delta. Tyvärr 

ver det bara ett enda ekipage som deltog i Guldcupen söderifrån: Anneli Pettersson från 

Linköping med Trollet 



I augusti gick en tävling i Bollnäs. Där deltog från VKS Ylva Hedquist-Hedlund med 

Glimmer, som troligen gjorde sin sista tävling vid det tillfället; han är 2008 inte mindre än 20 

år gammal. 

SM gick på Gotland 16-19 augusti. Från VKS deltog Rolf Hedquist, samt Eva Lindström och 

Tina Söderberg som dock inte tävlade för VKS. Eva var tyvärr ensam i sin klass men 

genomförde en mycket fin körning. Tina segrade i den rafflande ungdomsklassen, som var ny 

för året. Rolf åkte hem med en i sammanhanget hedrande 7e plats.  

Vid DM som avgjordes i samband med Skellefteå Horse Race blev Rolf Heduist med Yo-yo 

trea i seniorklassen. 

Slädparti  

Slädpartiet som skulle ha genomförts den 17 mars fick inställas pga snöbrist 

Ungdomsverksamhet  

Under året har Anna-Karin Åsén haft ett tiotal träffar med ungdomar i Villvattnet och i Åbyn. 

Ekonomiskt stöd för detta har utgått från Riksidrottsförbundet och från Skellefteå kommun. 

Hemsida  

Villvattnet har en egen hemsida, www.villvattnet.se. Körsällskapet nyttjar en del av denna 

hemsida för info. 

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 2007 i 

ungefär samma utsträckning som året innan, dvs. frekvent. I mars visades ett tre minuter långt 

inslag i VästerbottensNytt om Villvattnets hästverksamhet. 

Naturbruksgymnasiet  

Under året har Naturbruksgymnasiets elever haft utbildning i Villvattnet, bl.a har man ridit 

och kört i hindren på Storåkern. Utbildningen har dock inte skett i körsällskapets regi. 

Uppstallning  

Efter att Ylva och Rolf byggt nytt stall finns möjlighet för gäster att stalla upp fyra hästar i det 

gamla stallet.  

Ansökningar  

http://www.villvattnet.se/


Under hösten utarbetades en ansökan till Sparbanksstiftelsen Norrland om stöd för 

ombygggnad av skolan, ombyggnad av vägen förbi Burlin, samt ett stall för 30 hästar för 

gästande kuskar. Total summa söktes för 1 165 000 kr. Tyvärr blev det avslag. Men ansökan 

går vidare till EU inom ramen för Burträskbygdens Utveckling. Dessutom har ansökts hos 

Allmänna arvsfonden om medel för stall och handikappvagn. 

Medlemmar  

Medlemsantalet har under året varit 35.  Det är av intresse att konstatera att av dess är en 

mindre del bosatta i Villvattnet. VKS har haft 7 tävlande medlemmar och kommer under 2008 

att få ytterligare minst 2. Det går att VKS seglar upp till den näst största tävlingsklubben för 

körning i Västerbotten, tätt efter Kågedalen. I relation till antalet medlemmar tävlar 20%, 

vilket är en imponerande siffra som kommer att överträffas under 2008. 

Styrelsemöten  

Under året har 4 protokollförda styrelsemöten avhållits. Dessutom har många informella 

kontakter skett. 

 


