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Ture og andre aktiviteter 
Fengur har til formål at dyrke og fremme interessen for ridning på islandske heste og gennemføre 
aktiviteter for at øge medlemmernes muligheder herfor. Sådan står i vores vedtægter. 
 
For at opfylde dette formål har der i det forløbne år været planlagt 29 aktiviteter, primært rideture 
men også tilbud om undervisning. 
Ud over disse tilbud har medlemmerne haft mulighed for at deltage i 2 Kompedalweekender, en tur 
til det skønne Nordsjælland med ridning i Dyrehaven og Gribskov, Dronning Dagmarridtet i Ribe 
samt fællesdyrskuet i Aabenraa. 
Der har været arrangeret 10 forskellige aktiviteter i weekends – enten som rideture eller 
undervisning. 
Vi har besøgt nye ridesteder, blandt andet Vingstedområdet, og Marbæk plantage ved Esbjerg. Også 
de gode gamle områder har været på programmet.  
 
Vores årlige weekendtur til Rømø havde desværre meget få deltagere. Rømøturen er den 
traditionsrige weekendtur, som Fengur har haft på programmet i mange år. Normalt plejer der at 
være god interesse herfor, så vi håber på bedre tilmelding næste år. 
 
Der har igen i år været god opbakning til vores ture. Vi synes i bestyrelsen, at dette er rigtig dejligt. 
Vi ser det som et udtryk for, at vi rammer vores medlemmers ønsker. 
 
De ugentlige aftenture har ligget dels på mandage dels på tirsdage. Det har været et ønske fra 
medlemmer, at man ikke lagde sig fast på en bestemt ugedag. Ved at lægge turene på to ugedag 
ville det give større fleksibilitet. 
 
Udover ture har vi haft et par sociale arrangementer – nemlig vores traditionelle Sct. Hansfest og 
julefrokosten. Begge dele har Ove og Gitte lagt hus og have til, og mange tak skal I have for det. 
 
Fra bestyrelsen opfordrer vi alle medlemmer til at byde ind med forslag til aktiviteter og også til at 
arrangere disse. Kontakt derfor en fra bestyrelsen og jeres forslag vil blive taget med i 
overvejelserne, når aktivitetsudvalget træder sammen og planlægger det kommende års aktiviteter. 
 
  



 
Undervisning. 
Lørdag den 31. marts og søndag den 1. april havde vi kursus med Páll.Kurset som kan rumme 10 
ryttere var fuldt tegnet. Rytterne var tilfredse med kurset og stemningen var god. 
Lørdag den 19. juni var der Ovalbanetræning/hyggestævne på ovalbanen hos Team Trehøje. 
Elisabeth underviste og kom med tip og råd til rytterne. Kurset var ikke helt fyldt op men blev 
gennemført. Det var en hyggelig dag. 
Søndag den 24. september havde vi ½ kursus med Pàll. Páll havde polterabend lørdag og havde 
aftalt med de tilmeldte ryttere, at kurset blev ½.Kurset blev afviklet i god ro og orden ”ikke for 
megen højrøstet snakken”. Igen fin dag. 
 
 
Organisation og info. 
I årets løb har klubben deltaget i DI`s klubkomites møder i marts og november. Ditte og Leif deltog 
i det første møde og Kirsten og Ditte i det andet. 
 
På novembermødet blev der spurgt, om der var nogle klubber, der var interesseret i at være med til 
at planlægge aktivitetsugen 2013. Mange Fengur-medlemmer har i forvejen været aktive som 
hjælpere på de foregående aktivitetsuger, så det kunne måske være en overvejelse værd at melde sig 
under fanerne.  
 
DI har været præget af voldsomme samarbejdsproblemer i 2012. Den samlede klubkomite ned- 
lagde sine hverv og det samme gjaldt formanden for fælleskomiteen.  
Dette er ikke det bedste udgangspunkt for en solid forening, som om hh. 1½ og 2½ år skal være 
vært for et NM og VM. 
 
På den kommende generalforsamling er der lagt op til vedtægtsændringer. Disse forslag har vi 
drøftet i bestyrelsen og anbefaler, at Fengur stemmer for nye vedtægter (Bilag 1). Så er der 
konsekvensrettelser hertil samt det samme til stambogsreglement. Vi stemmer for 30 dages svar til 
nye klubber, at formandskandidater skal opstilles før 15. september. Derimod anbefaler vi ikke 
ændring af eksklusionsparagraffen. 
 
Ditte deltager som Fengurs repræsentant ved DI`s generalforsamling i år. 
 
I juni ændrede vi vores vedtægter, således at familiemedlemskab er lig med to stemmer. 
Det ser ud til, at vi ved udgangen af 2013 skal have nye vedtægter. Fengur er via DI associeret til 
DRF, som igen er under DIF. Vi skal derfor følge DRF`s vedtægter. Lige nu betyder det, at hvert 
medlem skal have sit eget medlemsnummer, hvorfor familiemedlemskaber måske er et overstået 
kapitel. Måske vil der ske yderligere ændringer. Vi afventer og forventer at høre nærmere fra DI. 
 
Vores medlemstal har været stigende i det forløbne år. Det er dejligt at kunne konstatere, at vi i 
Fengur har tilbud, som flere mennesker ønsker at være med til. 
 
Hjemmeside og mail er vores kontakt og infoveje til medlemmerne. Det er derfor vigtigt, at I giver 
besked, når I skifter mailadresse. 
 
Bestyrelsen har holdt to møder i år. Herudover bruger vi mail, når der er noget, der skal drøftes eller 
tages stilling til. 



 
Afrunding. 
Fra bestyrelsens side skal der lyde en tak til medlemmerne for god opbakning til aktiviteterne og en 
særlig tak til de medlemmer, der har meldt sig som arrangører af vores forskellige aktiviteter. Det er 
dejligt at kunne konstatere, at Fengur er en klub med saft, kraft og energi. Lad det fortsætte også i 
den kommende sæson. 
 


