
Aktivitetskalenderen 2022 

Februar 

Fastelavnstur søndag d.20/2, der rides kl.13:00 Mødested: Ved foldene overfor Bindeballe 
Købmandsgård, Bindeballevej 100, 7183 RandbølVi rider ca. 1½ time i moderat tempo bag guiden, 
som er Hanne.Bagefter får vi kaffe og kage på købmandsgården – klubben giver. Tilmelding til 
Hanne 2082 7582 senest fredag d.18/2 af hensyn til forplejning. 

 Marts 

Torsdag, d. 31/3: Aftentur Egtved. Der rides kl. 18.00 
Mødested Ruggårdvej 7, 6040 Egtved ved ovalbanen. 
Vi rider i ca. 1,5 time. Guide: Lisbeth. Tilmelding: seneste d. 30/3 på sms/tlf.: 22364114 

April 

Torsdag d. 7/4: Aftentur Troldeskoven. Der rides kl. 18.00 
Mødested: Troldeskovens parkerings plads på Klovtoftvej, Jels, 6630 Rødding 
Vi rider i ca. 1,5 – 2 timer. Guide: Anneli. Tilmelding: seneste d. 6/4 på sms/tlf.: 2331 1092 

Fengur weekendtur fra den 8. til d.10. april 2022 Turen går i år til Kompedal, se mere under 
invitationer. 

Mandag d. 18/4: Påsketur fra Egtved til Bindeballe. Der rides ud kl 11.00 
Mødested Ruggårdvej 7, 6040 Egtved ved ovalbanen. 
Der rides til Bindeballe Købmandsgård, pause og frokost, derefter retur til Ruggårdsvej. 
Fengur giver to stykker smørrebrød, drikkevare må man selv betale. 
Der rides inkl pause ca 3,5 time og ca 15 km, der kan rides en ekstra sløjfe på Bindeballestien, 
hvis nogen har lyst til det. 
Guide: Lisbeth. 
Tilmelding senest tirsdag 12/4 på sms 2236 4114 obs obs tidlig tilmelding!!! 

Torsdag d.21/4: Aftentur Røj Veerst Troldhedebanen. Der rides ud kl. 18.00 
Mødested: Lunderskovvej 5, 6600 Vejen. 
En tur på den gamle Troldhedesti der går gennem Veerst. Tølt, trav og måske en galop. 
Guide: Gitte. Tilmelding: senest d. 20/4 på sms/tlf.: 6174 8715 

Lørdag d. 23/4: Kursus med Mette Koefoed. Start kl. 9.00 
Mødested: Grundet sygdom er kursusset flyttet til Abildstrup ridecenter/Taps rideklub, Åstorpvej 
86, 6070 Christiansfeld. Kursus med Mette Koefoed https://www.team-no.dk/ 
Mette er en dygtig underviser og underviser alle slags ryttere på forskellige niveauer.  
Det gælder både skovtursrytteren, alrid og dressur. Program: 
Der vil først ride 2 ryttere ad gangen á 45 min. Første par rider kl. 9. 
Vi holder en times frokost pause, hvor Mette vil være til rådighed for spørgsmål, råd og vejledning. 
Efter frokost vil der være ene-undervisning á 25 min. Tilmelding: Der er plads til 8 deltagere og det 
er tilmelding på “Sporti.dk” efter “først til mølle princippet”.  
Kursusset er fyldt op, men du kan komme på en venteliste. 

Onsdag d. 27/4: Aftentur i Vingsted. Der rides kl. 18.00 
Mødested: Lige efter Vingsted centeret (Vingsted skovvej 2, 7182 Bredsten) går Skyttevej til højre 



ind under hovedvej 176. Vi mødes på parkeringspladsen. 
Vi rider i ca. 1½-2 time. Guide: Hanne. Tilmelding: seneste d. 25/4 på sms/tlf. 2082 7582 

Maj 

Onsdag d. 4/5: Aftentur Troldeskoven. Der rides kl. 18.30 
Mødested: Troldeskovens parkerings plads på Klovtoftvej, Jels, 6630 Rødding.Vi rider i ca. 1,5 – 2 
timer. Guide: Anneli. Tilmelding: seneste d. 3/5 på sms/tlf.: 2331 1092 

Alrid 7-8/5 
Nökkvi afholder alrid i Kompedal. Se mere på sporti. 

Tirsdag d. 10/5: Aftentur i Stenderup Skovene. Der rides kl. 18.30 
Mødested: Drej til højre lige før uglen på Løveroddevej (lige før Løveroddevej 10, 6092 Sdr. 
Stenderup) og kør ca. 300 m til P-pladsen på Midtlinjevej. 
Vi rider i ca. 1 ½ time i jævnt tempo, men bakket terræn. Guide: Lone 
Tilmelding: seneste d. 9/5 på sms/tlf.: 3170 3032 

Onsdag d. 18/5: Aftentur ved Hindsgavl. Der rides kl. 18.30 
Mødested: Søbadvej, 5500 Middelfart. Vi rider i ca. 1½ time + ½ time til is spisning (som du selv 
må betale). Guide: Hanne. Tilmelding: seneste d. 18/5 på sms/tlf.: 2082 7582 

Tirsdag d. 24/5: Aftentur i Frederikshåb Plantage. Der rides kl. 18.30 
Mødested: Vestre rullebane mellem Frederikshåb og Billund på hovedvej 176  
(Koldingvej 6, 7190 Billund). Der står et skilt ude ved vejen. Der står  
også ”Skydebane”. Vi rider i ca. 1½-2 timer i moderat tempo. Guide: Charlotte 
Tilmelding senest 23/5 på sms/tlf.: 4036 1955 

Torsdag d. 26/5 Heldags tur til Marbæk plantage der rides ud kl 13.00 
Mødested: Spejderhytterne Øen 60, 6710 Esbjerg. Der er mulighed for at sætte fold op. Kaffe og 
kage efter turen. Guide: Charlotte. Tilmelding senest d 25/5 på sms/tlf.: 4036 1955 

Juni 

Onsdag d. 1/6: Aftentur Stensbæk Plantage. Der rides kl. 18.30  
Mødested: skråt overfor den Holistiske højskole, Stensbækvej, når man kører fra Arnum, er der en p 
- plads til højre lige i starten af skoven. Guide: Lotte K. Tilmelding: senest d. 30/5 på sms/tlf.: 2245 
6747 

Torsdag d. 9/6: Aftentur Troldeskoven. Der rides kl. 18.30 
Mødested: Troldeskovens parkerings plads på Klovtoftvej, Jels, 6630 Rødding Vi rider i ca. 1,5 – 2 
timer. Guide: Anneli. Tilmelding: seneste d. 8/6 på sms/tlf.: 2331 1092 

Tirsdag d. 14/6: Aftentur Fovslet Skov. Der rides ud kl 18.30 
Mødested: Hjarup Gl. Skole, Hjarupgårdsvej 4, 6580 Vamdrup 
Parkering: Langs Hjarupgårdsvej. Vi rider i skoven i moderat tempo, hvor alle kan følge med. 
Turen varer ca. 2,5 time incl. en pause, hvor der bliver serveret en kop kaffe/the og et stykke kage. 
Arrangementet slutter umiddelbart efter at vi kommer tilbage til Hjarup,  
således at hestene kan sættes direkte i trailerne og alle kan nå hjem inden det bliver mørkt. 
Guide: Helle Nygaard-Lund 
Tilmelding senest d. 12. juni på mobil 2425 2266. 
Vi glæder os til at se Jer :-) Helle 



Tirsdag d. 21/6: Aftentur i Stenderup Skovene. Der rides kl. 18.30 
Mødested: Drej til højre lige før uglen på Løveroddevej (lige før Løveroddevej 10, 6092 Sdr. 
Stenderup) og kør ca. 300 m til P-plads på Midtlinjevej. Vi rider i ca. 1 ½ time i jævnt tempo, men 
bakket terræn. Guide: Lone. Tilmelding: seneste d. 20/6 på sms/tlf.: 3170 3032. 

Lørdag d. 25/6: Heldagstur i Hønning Plantage (Lindet Skov). Der rides kl.11.00 
Hønning Plantage ligger 5 km sydvest for Toftlund. Vi rider ud kl. 11 på en ca. 1,5- 2 timers tur. 
Frokostpause med medbragt mad. Husk hegn. 
Om eftermiddagen er der også mulighed for at ride en tur, hvis man har lyst til det. 
Kørselsvejledning: I rundkørslen efter Toftlund køres mod Rømø. Ca. 2 km efter vejkrydset i 
Hønning drejes til højre, hvor der står Hønning Stævneplads. 
Guide: Hanne/Gitte. Tilmelding: senest d. 24/6 til Hanne sms/tlf.: 2082 7582. 

Torsdag d.30/6: Aftentur til Gøddingskov. Der rides ud kl 18.30 
Skov- og Naturstyrelsen folder nr. 28: Gødding Skov (mellem Billund og Vejle) 
Vi rider ca. 1-1,5 time. 
Kørselsvejledning: Kommer man ad Hærvejen krydser man hovedvej 28  
og drejer umiddelbart derefter til højre ad Billundvej, og så er det P- pladsen til venstre lige efter. 
Guide: Gitte. Tilmelding senest den 29/6 til Gitte på sms/tlf.: 6174 8715. 

Juli 

Sommerferie 
Det er altid muligt at bruge fælles mailen, hvis man har lyst til selskab på en tur alle@fengur.dk 

August 

Tirsdag d. 2/8: Aftentur i Frederikshåb Plantage. Der rides kl. 18.30 Mødested: Vester rullebane 
mellem Frederikshåb og Billund på hhovedvej 176 (Koldingvej 6, 7190 Billund). Der står et skilt 
"TREC banen" ude ved vejen. Vi rider i ca. 1½ time i moderat tempo. Guide: Hanne. Tilmelding: senest 
d. 1/8 på sms/tlf.: 2082 7582. 

Lørdag d. 6/8: Bade/ridetur til Løveodde. Der rides ud kl 10.30 
En ridetur hvor der forhåbentlig bliver vejr til at bade med hestene, så pak dit badetøj og tag et 
håndklæde med, så gør vi holdt undervejs, og dem der vil, kan bade med hestene. Man kan godt ride 
med, uden at bade i vandet med sin hest. 
Mødested: Drej til højre lige før uglen på Løveroddevej (lige før Løveroddevej 10,  
6092 Sdr. Stenderup) og kør ca. 300 m til P-plads på Midtlinjevej. 
Tag evt. en  madpakke med, som kan spises, når vi kommer tilbage til trailerne (og evt hegn til din 
hest). Guide: Lotte S. Tilmelding senest fredag d 12/8 på sms/tlf 5176 3661. 

Torsdag d 11/8: Aftentur Pamhule, der rides ud kl 18.30 
Mødested P-pladsen ved Nørskovgård, på Nørrskovgårdvej i Haderslev Dyrehave,  
der er rigtig god plads til trailerne. 
Turen starter ved port 1 til Dyrehaven og går gennem denne ud i Pamhule skov og varer 1 1/2 til 2 
timer. Vi har lovet at rydde pænt op efter os på P-pladsen, ifald nogen taber en pære eller to. 
Guide: Ingrid. Tilmelding senest 9/8 på sms/tlf.: 2966 2763 

Lørdag d. 13/8: Dagstur til Rømø. Der rides ud kl 13.00 
Mødes på Sønderstrand og klar til at ride kl 13. Jævnt tempo op gennem  
plantagen og retur, med en frisk galop på stranden for dem, der ønsker det.  
Jeg tager kaffe, the og kage med. Guide: Gitte B. Tilmelding senest 12/8 på sms/tlf.: 2681 8742 



Tirsdag d. 16/8: Aftentur i Sillerup ved Christiansfeld. Der rides kl. 18.30 
Mødested: Sillerupgaard, Fjelstrupvej 100, 6100 Haderslev. Der er god plads til parkering bag 
ejendommen. Ridetur i skovene omkring Sillerup. Vi rider i moderat tempo langs markskel og 
vandløb til skovene Flidsand, Hytkær og Østerskoven. Vi krydser vandløb med både lidt og meget 
vand. Undervejs gør vi stop ved det gl. egetræ, hvor der serveres en lille forfriskning.Varighed ca.2 
timer. Guide: Inger Wiuff 
Tilmelding: senest d. 15/8 på sms/tlf.: 2367 9900 eller email: iwiuff@icloud.com 

Torsdag d. 25/8: Aftentur Stensbæk Plantage. Der rides kl. 18.30  
Mødested: skråt overfor den Holistiske højskole, Stensbækvej, når man kører fra Arnum, er der en p 
- plads til højre lige i starten af skoven. Guide: Lotte K. Tilmelding: senest d. 24/8 på sms/tlf. 2245 
6747 

Tirsdag d. 30/8: Aftentur til Randbølhede.  OBS OBS Der rides kl 18.00  
Mødested: Kristinelyst Frederikshåbvej 41, 7183 Randbøl. Vi rider en tur ud over heden, det er ca. 
10 km.Vi skal ud og nyde lyngen. Guide: Gitte. Tilmelding senest mandag d. 29/8 sms/ tlf 6174 
8715 

September 

Lørdag d. 3/9: Kursus med Mette Koefoed. Start kl. 9.00 

Mødested: Abildstrup ridecenter/Taps rideklub, Åstorpvej 86, 6070 Christiansfeld. Kursus med 
Mette Koefoed https://www.team-no.dk/ 
Mette er en dygtig underviser og underviser alle slags ryttere på forskellige niveauer.  
Det gælder både skovtursrytteren, alrid og dressur. Program: Der vil først ride 2 ryttere ad gangen á 
45 min. Første par rider kl. 9. 
Vi holder en times frokost pause, hvor Mette vil være til rådighed for spørgsmål, råd og vejledning. 
Efter frokost vil der være ene-undervisning á 25 min.Tilmelding start d. 1. juni: 
Der er plads til 8 deltagere og det er tilmelding på “Sporti.dk” efter “først til mølle princippet”. 
Tilmeldingen er bindende. Pris pr. medlem 700kr. Når kurset er fyldt op, kan man komme på en 
venteliste, kontakt Lotte S. tlf.: 5176 3661.  

Lørdag d. 3/9 og søndag d. 4/9 DM i ALRID Se mere på Sporti. 

Tirsdag d. 6/9: Aftentur i Stenderup Skovene. Der rides kl. 18.00 
Mødested: Drej til højre lige før uglen på Løveroddevej (lige før Løveroddevej 10, 6092 Sdr. 
Stenderup) og kør ca. 300 m til P-plads på Midtlinjevej. Vi rider i ca. 1 ½ time i jævnt tempo, men 
bakket terræn. Guide: Lotte S.  

Tilmelding: seneste d. 6/9 på sms/tlf.: 51763661. 

Lørdag d. 10/9: BrogaardensTRECbane i Give  

Kom og vær med til en sjov, udfordrende og hyggelig dag ved Brogaardens TREC-bane. Læs 
linket https://www.trecbane.dk/ og se hvad det går ud på. Vi har booket en guide fra stedet, til at 
vise os rundt med vores heste og gennemgå øvelserne. Adressen er: Porshusvej 7, 7323 Give 
Program for dagen: Kl. 10.00-12.00: Rider vi banen igennem i mindre grupper. Kl. 12.00-
13.00: Frokost og kaffe på shelterpladsen. Der kan laves små folde. Kl. 13.00-           Videre leg på 
TRECbanen. Tilmelding til Lotte på tlf. 51763661 senest 1.9. 

Betaling 100 kr. på Fengurs konto: 9735-0004322339. NOTER: navn og “Track”! Tilmeldingen er 
først gældende, når der er indbetalt på kontoen. Tilmeldingen er bindende. Husk egen frokost samt 



drikkevarer. Husk foldmateriale, vand og foder til hesten. Ps. Fengur giver et tilskud på 50 kr. pr. 
medlem. Prisen er normalt 150 kr. Pps. Er der nogen, der har lyst til at bage en kage og medbringe? 

Tirsdag d. 13/9: Aftentur Røj og omegn. Der rides kl. 18.00Mødested: Lunderskovvej 5,6600 
Vejen. En tur på den gamle Troldhedesti, der går gennem Veerst. Tølt, trav og måske en galop. 
Guide Gitte. Tilmelding: senest d. 12/9 på sms/tlf. 6174 8715. 

Søndag d. 18/9: Fyn Tarup/Davinde Mødested: Davinde Søvej, P2, 5220 Odense SØ. Vi mødes 
kl. 10.30 og rider ud kl. 11.00. Vi rider ca. 2 timer i moderat tempo. Bagefter spiser vi vores 
medbragte madpakke. Guider: Helle og Jan. Tilmelding senest d. 16/9 på sms tlf. 4217 7009. 

Torsdag d. 22/9: Aftentur Troldeskoven. Der rides kl. 18.00 
Mødested: Troldeskovens parkerings plads på Klovtoftvej, Jels, 6630 Rødding.Vi rider i ca. 1,5 – 2 
timer.Guide: Anneli.Tilmelding: seneste d. 19/9 på sms/tlf.: 2331 1092. 

AFLYSTTosdag d. 29/9: Aftentur Klaskerøj og Haraldsholm skov i Jels. Der rides kl. 
18.00AFLYST Mødested: Lindbjergvej 5, 6630 Rødding. Vi rider i ca. 1,5 – 2 timer. Kaffe og 
kage efter turen. Guide: Jutta. Tilmelding: senest d. 28/9 på sms/tlf.: 2362 8914 AFLYST  

Oktober 

Søndag d. 9/10: Tur i Stenderup Skovene. Der rides kl. 11.00 Oplev Stenderup Skovene når de 
viser hele paletten af gyldne, røde og brune farver. Et imponerende syn. 
Mødested: Drej til højre lige før uglen på Løveroddevej (lige før Løveroddevej 10, 6092 Sdr. 
Stenderup) og kør ca. 300 m til P-pladsen på Midtlinjevej. 
Vi rider i ca. 2 timer i jævnt tempo, men bakket terræn. Efter turen nydes den medbragte madpakke. 
Jeg tager kaffe/te og kage med. Guide: Lone 
Tilmelding: seneste d. 7/10 på sms/tlf: 3170 3032. 

November 

Tirsdag d. 15/11: Generalforsamling på Kolding Bibliotek, Møde 1, kl. 19.00 Dagsordenen 
udsendes til medlemmerne start oktober. 

Søndag d. 20/11: Pamhule, der rides ud kl 11 
Mødested: P-pladsen ved Nørskovgård, på Nørrskovgårdvej i Haderslev Dyrehave,  
der er rigtig god plads til trailerne. Turen starter ved port 1 til Dyrehaven og går gennem denne ud i 
Pamhule skov og varer 1 1/2 til 2 timer. Vi har lovet at rydde pænt op efter os på P-pladsen, ifald 
nogen taber en pære eller to. Efter turen spiser vi vores medbragte madpakker. Der er kaffe og 
kage. Guide: Ingrid. Tilmelding senest 1911 på sms/tlf.: 2966 2763 

December 

Søndag d. 11/12: Juletur i Frederikshåb Plantage. Vi rider kl. 11.00. Vi mødes på P pladsen ved 
den gamle rullebane, der hvor TREC banen ligger. Vi rider ca. 1½ time og efterfølgende er der 
gløg/kaffe/te og æbleskiver i bålhytten. Guide: Hanne N. Tilmelding: senest fredag d. 9/12 på 
sms/tlf. 20827582. 

 

 


