Verksamhetsberättelse Villvattnets körsällskap för år 2009
Tältstall
Tältstallet som levererats år 2008 och nyttjats vid tävlingen 2008 kunde betalas under våren
2009. Västerbottens Idrottsförbund och Skellefteå kommun bidrog med 236 500 kr
sammanlagt och VKS med ca 14 000 kr.
Stallet nyttjades under läger och tävling 2009 och inbringade ca 20 000 kr till föreningen.
Under en arbetsdag i maj sattes stallet upp på ny rekordtid: 1 timme och 45 minuter. Till
stor del beroende på att många medlemmar slöt upp. Roland med sin traktor och de som var
med förra året visste nu hur man skulle arbeta.
Vid en arbetsdag inför hösten togs det ner på 45 minuter!
Stallet fungerar mycket bra. Det är svalare än ett permanent stall, hästarna kan titta ut,
knotten stannar utanför.
Toaletter
Under vintern inköptes tre torrtoaletter, varav ett för handikappade. De producerades av
Kaplanskolans elever och håller god kvalitet. De kostade sammanlagt 17 000 kr. Bidragen för
stallet inbegrepp även toaletterna, varför man kan säga att de betalades i sin helhet av
föreningen.
Toaletterna målades vid arbetsdagen i maj.
Handikappvagn
En vagn för körning med funktionshindrade har köpts in. Den är lämplig att använda för alla
slags av lektionskörning.
Toaletten vid bönhuset
Utedasset vid bönhuset som var i stort behov av målning målades också under försommaren.
Härvid medverkade också Tomas och Elisabet Lindgren. Det kan nu nyttjas i sambandmed
tävlingar och andra arrangemang.
Handikapplägret
ställdes in på grund av för svagt intresse.
Körläger
Två körläger anordnades under sommaren, med VKS som huvudman. Det ena, som hade
inriktning ungdom, i slutet av juni och det andra första veckan i juli. Lärare var förutom Eva
Lindström och Rolf Hedquist även Nora Fällman. Gästföreläsare var Andreas Hesse under
lördagskvällen. Båda lägren genomfördes under tre dagar, fredag till söndag.
Lägren var inledningsvis fullbokade, men en hel del avbokningar gjordes i sista stund.
Sammantaget var det dock fler deltagare än tidigare år.
Lägerdeltagarna nyttjade i huvudsak tältstallet för uppstallning. Ylvas och Rolfs stall togs i
anspråk väsentligen för hingstar. Även Valborgs och Germunds stall i Nyby nyttjades i såväl
läger som tävling.
I samband med det andra lägret sattes det tält upp som fungerar som serveringstält för
tävlingen.
Villvattskampen
Villvattskampen anordnades år 2009 under tre dagar, 10-12 juli. Deltagarna kom från
Norrland; Piteå i norr till Bollnäs i söder. Internationellt deltagande från Mosjöen i Norge.

Antalet anmälningar var glädjande stort, över 30. En del strykningar gjorde att det var 33
ekipage som genomförde tävlingen. Det är det största antalet hittills för en VKS-tävling.
Faktum är att antalet uppstallningsplatser begränsar startfältet att bli särskilt mycket större.
Resultaten framgår av sammanställning på hemsidan. Noteras kan dock att Kajsa Wiksten
genomförde ungdomsklass, Jesper Skoogh körde sin första tävling utanför ungdomsklass,
Josefin Lindmark segrade i Nationell Lätt klass, Tina Söderberg segrade i Nationell medelsvår
klass.
Under tävlingen hade ett antal försäljningsstånd satts upp. Det blev en slags minimarknad
som uppskattades av publiken, som var stor, mellan 1200 och 1500 personer under tre dagar.
Kommunalrådet Bert Öhlund var prisutdelare under lördagen. En internationell domare
dömde: Ulf G:son Hammargren. Övriga domare: Brita Oldbring och Gunilla Björn.
Lagtävling
VKS deltog med två lag i lagtävlingen under 2009.
Resultat för VKS:
VKS lag 1 kom på sjätte plats med 41 p,
VKS lag 2 kom på fjärde plats med 47 p.
Vann gjorde Umeå Ryttarförenings lag med 60 p, vilket innebär att de vann 3 deltävlingar. (I
själva verket vann URF 4 av 5 deltävlingar, 3 räknas.)
Distriktsmästarskap
I seniorklassen vann Tina Söderberg med Hector.
Norrlandsmästerskap
Norrlandsmästerskapet avgjordes i samband med Villvattskampen. Segrare i seniorklassen
Tina Söderberg med Hector. Segrare i juniorklassen Hanna Olina Lundmark, KDRF.
Championat
Körchampion i Västerbotten 2009 blev Tina Söderberg.
Nordiska mästerskap
Nordiska mästerskapet i körning genomfördes i Finland i juni månad. Tina Söderberg deltog
med Hector i ponnyklassen. Hon blev där bästa svenska ekipage.
Svenska mästerskap
I SM deltog år 2009 Tina Söderberg med Hector i ungdomsklass. Hon slutade på en andra
plats totalt. Tidigare har hon segrat två år i rad.
Klubbmästerskap
År 2009 arrangerades för första gången klubbmästerskap. Anneli Lindblom deltog med
bravur och segrade stort. KM arrangerades i samband med en byadag med festligheter i
skolan och på Ön sista helgen i augusti. Tanken är att det ska bli tradition.
Hästens dag i Skellefteå
Hästens dag ordnades i Skellefteå på travbanan. Från VKS deltog Anneli Lindblom och
Josefin Lindmark, som framgångsrikt försvarade VKS färger.
Tävlingsdeltagande.
VKS-kuskar har under 2009 deltagit i tävlingar i Lycksele, Umeå, Villvattnet, Skellefteå,
Flyinge samt Finland.

Sökta medel
VKS sökte anslag från VIF för att kunna genomföra handikappverksamhet samt samverka
med skolan. Det blev avslag denna gång.
Svenska Ridsportförbundets körkommitté
Under året har Ylva Hedquist-Hedlund varit elitsamordnare för de svenska landslagen. Rolf
Hedquist har varit Grenledare i zon Nord.

