
 
 

Fengurs årlige weekendtur d.22. – 24. oktober 2021 
 

Korinth - Riderute Sydfyn 
 
 
I år går turen til Sydfyn. Vi skal ride på et stykke af Riderute Sydfyn 
og får mulighed for at opleve noget af Danmarks smukkeste natur fra en hesteryg. Vi 
skal hygge os med god mad og socialt samvær. 
 
Riderute Sydfyn består af 75 kilometer sammenhængende ridesti gennem Sydfyns 
enestående natur og mangfoldige herregårdslandskaber. 
Den bugter sig op og ned gennem Svanninge Bakker og Bjerge, åbner vide udsigter 
over Det Sydfynske Øhav, fører gennem skove og hele vejen rundt om den store 
Brændgaard. 
 
Vi skal bo på Korinth Outdoor Hostel (Den gamle Korinth kro) i dobbeltværelser. 
Der er fælles bad og toilet på gangene. Hestene har plads i små folde udenfor, man 
medbringer selv foldmateriale, foder og vandspand. 
 
Vi ankommer fredag eftermiddag. Når vi er blevet indlogeret, rider vi en lille tur, som 
ikke kræver ridekort. Vi er så heldige at have 2 lokale guider, som rider med os hele 
weekenden. 
Lørdag, når vi har spist morgenmad og smurt madpakker, skal vi ud og opleve 
Riderute Sydfyn. 
Søndag skal værelserne forlades kl.10. Vi rider 1-2 timer ad en rute, som ikke kræver 
ridekort. Efter rideturen inden det går hjemad, spiser vi frokost, nedtager folde og 
rydder op efter hestene. 
 
Prisen for al den herlighed er 830kr og er inkl. overnatning til både hest og rytter. 
Ridekort til lørdag. Alle måltider - det forventes at man tager en køkkentjans en gang 
i løbet af weekenden.  
Drikkevarer ud over kaffe/te medbringer man selv. 
 
Tilmelding er efter først til mølle princippet og senest d.15. maj. Betaling er lig med 
tilmelding og tilmeldingen er bindende. Der betales til Fengurs konto reg.nr. 9735 
kontonr. 0004322339, noter weekendtur. Samtidig sendes en mail til sek@fengur.dk 
med navn samt evt. hvem man ønsker at dele værelse med. 
Hvis Corona gør det nødvendigt at aflyse arrangementet, får man pengene tilbage. 
 
Praktiske oplysninger, kørselsvejledning, ankomst tid osv. mailes til deltagerne ca. 14 
dage før.   
 
Vi glæder os  
Gitte B., Lotte K. og Lone  


