Æselgrimen
Fengur klubben blev stiftet i oktober 1989 på Gl. Ladegård hos Mette (Methie)
Møller i Vojens. Susanne Dige var klubbens første formand.
Grimen blev købt i Spanien af Britta Buchreitz Jensen og indstiftet til det Fengur
medlem, der havde gjort sig mest bemærket på Fengur turene i årets løb.
(Nogle år har grimen været givet som en æresbevisning)

År

Modtager

Begrundelse

2002
2003
2004
2005

Helle Hansen og Askja
Helle Hansen og Öri
Ove Jensen og Tögg
Mette Skau og Gisla

Rømø
Rømø
Et hovedfald i klitterne på Læsø.
Tog hovedtøj og saddel af hesten, så den kunne rulle sig i
sandet på stranden på Rømø. Gisla strøg af sted og alle
måtte ud og lede efter den.

2006
2007

Ingen modtager
Anna Christiansen og Loke

2008
2009

Lise Davidsen og Kiljan
Anette Hald og Glamur

2010
2011
2012

Pia Asmussen og Erla
Per Thornbjerg og Ancknoc
Rikke Bohde(Nielsen) og Atli

2013

Gitte Kjær og Tulle

2014
2015
2016
2017
2018

Christa Pedersen og Vina
Torkild Kjær og Visla
Per Thornbjerg og Gletti
Hanne Nissen og Hera
Ditte Mølholm /Leif Esager

2019

Penille Jensen

2020

Leif Esager og Kraki

2021

Ingrid Lassen Meyer og Gneisti

For udvist mod i enhver situation og med
standardkommentaren: Det er jo islændere.
Faldt i vandet på Rømø turen.
På tur i Sdr. Stenderup gik Glamur under en lav gren.
Anette blev fejet af og endte i vandet.
Altid hjælpsom med udlån af hest og trailerkørsel.
Drak sig stangstiv på Rømø i Oves Whisky (Ancknoc).
Tildelt under jubilæumsfesten 2013, for at have været
med siden klubbens stiftelse.
Vanddukkert i søen i Hønning Plantage. Både hest og
rytter var under vand.
Forlæns rullefald henover en bigballe.
For sit meget farverige orange udstyr.
Købte hest i en moden alder.
Til tider ret vild ridning.
Har lagt hus til mange julefrokoster og
generalforsamlinger.
Tilføjet nye steder og grundige beskrivelser i
aktivitetskalenderen. Flot pyntning og underholdning ved
weekendturen på Rømø.
Leif skulle guide 3 ture i 2020. Aftenturen Svanemosen
/Hoppes skov forløb fint. Ved turen til Æbelø mødte Leif
op uden hest, men med kaffe. Ved aftenturen mødte Leif
op med hest, men uden stigbøjler. Deltagerne måtte ride
uden guide, hvilket gav lidt ”finde vej problemer”.
Gneisti’s evne til at forsvinde og tage på tur uden rytter.
Hos Inger efter aftenturen og på stranden ved Rømø,
hvor han tog et par venner med på tur.

