Verksamhetsberättelse Villvattnets körsällskap
(reviderad 090224)
Priser
Året inleddes på ett trevligt sätt med att Villvattnet fick en rad utmärkelser vid Ridsportgalan i
Västerbotten lördagen den 1 mars. Villvattnet utsågs till Årets tävlingsplats, Tina Söderberg
blev årets kusk, Rolf Hedquist blev årets tränare.

Västerbottens Idrottsförbund som fyllde 100 år 2008 valde Villvattskampen till Årets tävling
inom området Ridsport. Till denna utmärkelse följde 5 000 kr att användas särskilt för
ungdomar.

Kurser
En ungdomskurs anordnades under våren. Ansvarig för verksamheten var Åsa Skoogh. Fem
unga kuskar deltog och träffades vid åtta tillfällen i Villvattnet samt i Åbyn på
naturbruksgymnasiets körplan.
En vuxenkurs för nybörjare ordnades också under våren. Ansvarig för verksamheten var Rolf
Hedquist. Sex deltagare träffades vid fem tillfällen i Villvattnet.

Upplevelse
Personal från Burträsk Dagcenter deltog i slädarrangemang i Villvattnet.

Slädtävlingen
Tävlingen var planerad till 24 februari men fick ställas in på grund av för få anmälningar.

Umeå pensionärsuniversitet (UMPU)
UMPU besökte Storåkern den 30 maj. Två bussar med ca 90 pensionärer drack kaffe,
lyssnade på hur körning går till, fick åka häst och fick titta på hur man kan köra i hinder.
Många nöjda umepensionäärer åkte hem.
Två priser lottades ut. Hästupplevelse i Villvattnet. Den ena tog ut sitt pris i slutet av hösten.
Den andra kom i februari 2009 för slädtur och mat.

Träningar
Ett tiotal organiserade träningstillfällen har anordnats för aktiva ekipage från Villvattnets
Körsällskap såväl på Naturbruksgymnasiets körplan som i Villvattnet.

Handikappläger
Strax efter midsommar ordnades ett läger för handikappade ungdomar i samverkan med
rehabiliteringen vid Skellefteå lasarett. Tina Söderberg, med två hästar, Kicki Hällgren, Åsa
Skogh, Sofia Håglin, Rolf och Ylva Hedquist var lärare. Maj-Britt Widmark ställde upp med
hästen Pontus. Förläggningen var i skolan, där också utspisningen skedde. Lägret varade två
dagar och andra dagens eftermiddag genomfördes en liten tävling som avslutning.
Utvärderingen var synnerligen positiv.
Lägret finansierades av Västerbottens Idrottsförbund med ett anslag om 30 000 kr.
Förutsättning var att även fortsättning skulle följa. Därför har under hösten också genomförts
en helgaktivitet med handikappade. Medverkande i den var Ylva och Rolf Hedquist med
parets hästar Glimmer och Ban-Yo.

Centrum för handikappkörning
Eftersom det var så positivt med körläger för handikappade beslutades att etablera ett
Centrum för handikappkörning i Villvattnet i samverkan med Byaföreningen. Medel för
etablerande söktes hos Västerbottens Idrottsförbund och Skellefteå kommun som båda har
givit bifall. Den ansökan som lämnats in till Allmänna arvsfonden har avslagits. Ny ansökan
ska lämnas in.

Körlägret
Körlägret genomfördes traditionsenligt första helgen i juli. Det gick inte i VKS regi detta år,
men man nyttjade VKS stall. Det fulltecknades på en helg i slutet av november 2007. Lärare
var som vanligt Rolf Hedquist och Eva Lindström. (År 2009 kommer det att bli två läger med
tre lärare som går i VKS regi.)

Kontakt med Naturbruksgymnasiet.
En ansökan skickades in till Västerbottens idrottsförbund för att underlätta kontakt mellan
naturbruksgymnasierna i Åbyn och Umeå och Villvattnets körsällskap. Ett beslut om att
betala ut 30 000 kr har VKS fått, men än har inga medel betalats ut.

Villvattskampen

Tävlingen genomfördes i år den 11-13 juli. Deltagare kom från Sverige, Norge och Finland.
Tre flaggstänger anskaffades (sponsring Kuusakoski) och tre flaggor köptes in.
Ungdomsklassen lockade två deltagare. Kajsa Wiksten och Jesper Skoogh. Jesper segrade
med Vilja.
Lokal lätt klass häst och kallblod fem deltagare. Tina Söderberg segrade med Soley.
Lokal lätt klass ponny enbet och par 10 deltagare Linea Sundqvist Golden Sunrise
Mellanbygden segrade
Lätt regional häst och ponny fem deltagare Julia Holm Berlock Umeå segrade
Medelsvår sex deltagare. Tina Söderberg Hector segrade.

DM juniorer. Tina Söderberg
DM seniorer Nora Fällman Umeå ( man kan bara ställa upp i ett DM. Tina valde junior-DM. Hade
hon valt senior hade hon vunnit det i stället.)
Tävlingarna avslutades med ringränning som publiken gillade lika bra i år som året innan.Maj Britt
Widmark hade Hasse Femling som groom. Han är stor och måste stå på vagnen för att nå upp. Han
föll ordentligt, varken vagnen eller Hasse var oskadade men de fick pris i alla fall.
Leif-Göran Rasmusson kom från Skåne med familj och tidtagarutrustning som gav möjlighet till
elektronisk tidtagning och displayer för publiken.
Röj röj och markberednings pris gick åter till Mariana Femling
Marknaden blev inte den förväntade. Flera av dem som lovat komma med försäljning uteblev.
Publiktillströmingen var ganska god, ca 800 personer på tre dagar.Som vanligt bra väder.
För fullständiga resultat, se hemsidan.
Tältstallet med plats för 20 hästar fungerade mycket bra, såväl under lägret som under tävlingen. Det
var dock behov av ytterligare uppstallning, varvid Ylvas och Rolfs stall togs i anspråk. Dressyrbanan
har blivit allt mer ojämn. I år var den knappt acceptabel. Nästa år är den knappast körbar. Slingan runt
hindren är också ojämn och bör åtgärdas.

Tävlande ekipageEkipage från Villvattnets körsällskap har deltagit i samtliga fem körtävlingar som
anordnats i Västerbotten.
SMTill SM som i år gick till Flyinge åkte Tina Söderberg för att försvara fjolårets SM-titel. Hon
segrade igen med fantastiske Hector.Även Rolf Hedquist deltog i årets SM.
LagserienVKS deltog i lagserien med två lag. Serien gick i fem tävlingar, varav de bästa tre räknades.
Det gick mycket bra, i synnerhet för lag 2 som segrade totalt. Fyra VKS-ekipage åkte följaktligen till
Vartofta för final. Där deltog Maj-Britt Widmark med Pontus, Josefine Lindmark med Charmör,
Anneli Lindblom med Mallte och Karin Wiksten med Frosty. Laget slutade på fjärde plats med Josefin
som segrare i maratonmomentet och Karin Wiksten som tvåa i dressyren.Naturbruksgymnasiet lånade

ut hästbussen, chaufför var VKS-medlemmen Dennis Andersson . Två elever från
naturbruksgymnasiet gjorde sin arbetsplatsförlagda praktik under tävlingen. Evelina Qvist fick pris
som bästa hästskötare.Ylva Hedquist-Hedlund följde med som lagledare.
Nationella körkommitténRolf Hedquist utsågs under senhösten att vara ledamot av kommittén och
zongrenledare Norrland.
KlubbkläderUnder året har VKS köpt in T-skjortor, kepsar och jackor med VKS logga på. De har
sålts till intresserade och klädde alla deltagare vid lagseriefinalen.
StyrelsemötenTre protokollförda styrelsemöten har hållits under verksamhetsåret.
InköpEtt mobilt stall har inköpts med Skellefteå kommun och Västerbottens Idrottsförbund som
bidragsgivare.Tre utedass till Storåkerns hästarena har inköpts under året, varav ett
handikappanpassat.Dassen är tillverkade som elevarbeten vid Kaplanskolan i Skellefteå.

