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 Perioden nov. 2021 – nov. 2022 har heldigvis ikke været et år med store COVID 19 
udfordringer. Den eneste aflysning var julefrokosten 2021. Det er bestyrelsens 
indtryk, at der ikke rigtigt er nogen, som har savnet julefrokosten under pandemien. 
Derfor har bestyrelsen valgt at omkonvertere julefrokosten til en påskeridetur med 
efterfølgende påskefrokost. 
 
Rideture 
Igen i år har vi været på mange dejlige rideture og tilslutningen har været ok. Måske 
har der været lidt færre deltager senere på året. 
Tak til aktivitetsudvalget for arbejdet med aktivitetskalenderen. Også en stor tak til 
alle guiderne på turene. Hvis I ikke bød så flittigt ind med guidning af ture, havde 
Fengur ikke så fornem en aktivitetskalender. 
 
På en af vores rideture har vi desværre haft en rideulykke, hvor situationen ikke blev 
håndteret korrekt. 
For at undgå, at det sker igen og at andre skal komme i samme situation, har 
bestyrelsen udarbejdet en procedure, som skal følges, når man er deltager ved 
Fengurs arrangementer. 
Proceduren er slået op på hjemmesiden og ligge i arkivet under vedtægter. 
 
Procedure ved styrt med hest og voldsomme faldulykker: 

1. Der skal ringes 112. 
2. Den tilskadekomne må ikke flyttes. Der ydes førstehjælp efter vejledning fra 

alarmcentralen. 
3. Nogle går/rider ud for at guide ambulancen. 

 
Undervisning 
Der var igen i år planlagt 2 kursusser med Mette Koefoed, som foregik på Abildstrup 
ridecenter / Taps.  
Der var god tilslutning i foråret, men i efteråret kneb det med at få fyldt kursusset op. 
Der er gode tilbagemeldinger fra deltagerne, men bestyrelsen har besluttet kun at 
afholde 1 Mette kursus om året. Efter ønske fra deltagerne bliver det om foråret. 
 
Weekendophold 
Turen gik til Kompedal. Tak til Lisbeth og Jan, som stod for weekenden og afprøvede 
en lidt mere sparsommelig og selvhjulpen udgave af Fengur weekend.  
Det var som altid en rigtig hyggelig weekend med gode rideture. 
 



Diverse og afslutning 
Fengur har pt. 66 betalende medlemmer. Det er rigtig fint, vi har ikke, som mange 
andre foreninger, mistet medlemmer ovenpå pandemien.  
 
Vi i bestyrelsen ser frem til det nye år. Vi glæder os til alle de gode rideture og hygge 
stunder, vi skal have med vores dejlige heste og med hinanden. 


