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Fengur er en klub for ryttere med interesse for og lyst til at ride i naturen. 

Og det må siges, at det har vi levet op til. Der har været en masse aktiviteter i årets løb. 

 

 

Rideture 

Som vanligt er der en masse rideture. Både de faste ugentlige aften rideture og weekendturene. 

Aftenridningen startede i april og har kørt frem til og med september, kun afbrudt af en pause i 

juli måned. De fleste gange er der redet ved Mette Skau i Stursbøl plantage. Der har også været 

aftenridning i Hindsgavl Dyrehave, Stenderup skovene og Fovslet skov. Generelt har der været 

fin tilslutning til disse ture. Vi måtte desværre aflyse en ridetur ved Veerst på grund af vejret. 

 

Heldagsturene har der også været plads til i kalenderen. Æbelø fik atter besøg af Fengur 

medlemmer i juni. Oktober blev måneden, hvor vi red i Lindet skov. Søen i skoven skulle 

naturligvis krydses. Nogle i højere tempo end andre. En enkelt ekvipage fik sig en dukkert, 

heldigvis var der tænkt på tørt tøj. Og i november fik  Gelså og Stensbæk plantage besøg. 

Af nye ture i år har Fengur i juni været i Langesø skoven ved Morud, hvor der blev startet med 

kaffe og brød hos den lokale guide. Derefter ridning rundt i den dejlige skov. 

I august blev der redet på de nyåbne stier på Randbølhede, og Frederikshåb plantage fik samme 

dag også et besøg. Frokosten blev indtaget ved bordene på Naturrum Kirstinelyst. 

Vognkær enge ved Vejle Fjord var heldagsturen i september, med ridning ved fjord og i skov. 

Turen sluttede med et besøg hos det lokale is/pandekage hus. 

 

Weekendture har programmet også budt på. 

Fengurs tur til Rømø i september er en tilbagevendende begivenhed. 

I år var det så weekenden d. 13.-15. september Fengurmedlemmer havde sat hinanden stævne. 

I år kunne vi fylde 2 stk. hytter og det gjorde vi så. 

Vi fulgte programmet som vanlig: lørdag tur til havstok, plantageridt. Søndag tur til havstok og 

tur til Lakolk. 

Lørdag formiddag/eftermiddag havde vi besøg af 2 andre Fengurmedlemmer. 

Søndag var atter 2 andre Fengurmedlemmer med på Lakolkturen. 

Vi måtte konstatere at vejret ikke var helt på vor side, der var lidt regn med, men det betyder så 

kun, at man hygger sig det mere når man er kommet hjem fra rideturene. 

Deltager antallet var dog, desværre, som sidste år, ikke særlig højt, så måske der skal overvejes 

et nyt sted. 



 

3 andre weekend arrangementer har året også budt på. Disse er ikke afholdt i Fengur regi, men 

Fengur medlemmer har været godt repræsenteret.  Her tænkes selvfølgelig på de dejlige 

Kompedal weekender i maj og oktober. 

I august var vi inviteret til Nordsjælland fra torsdag til søndag, med guidede ture i en pragtfuld 

natur. 

 

Ridekurser 

Traditionen tro, havde Fengur igen i år planlagt 2 kurser med Páll. Desværre var der ikke nok 

tilmeldinger til kurset i oktober, så det måtte vi aflyse. Páll vender tilbage med nye datoer til 

2014, og da håber vi, at vi kan få kurser i april og september, da det nok er de tidspunkter, som 

matcher os bedst. 

  

Kurset i april var vel tegnet, og som sædvanlig var det en rigtig god oplevelse. Páll er en 

tålmodig og dygtig underviser, som formår at formidle budskabet, og han er god til at sætte sig 

ind i rytter og hests niveau. Det betyder, at uanset om man har redet islænder i 2 eller 25 år, så 

får man noget ud af kurset. Der var rigtig god tilbagemelding fra deltagerne, og det er dejligt, at 

der fra gang til gang dukker nye ansigter op, så det ikke altid er de samme. 

  

Udover god undervisning, som regel fint ridevejr og skønne heste er Páll kurset først og 

fremmest et samlingspunkt, hvor vi hygger. Der er aldrig stress, man har tid til at drikke en kop 

kaffe og få snakket om løst og fast med de andre ryttere.  

Så længe der er så god tilslutning til kurserne, fortsætter vi selvfølgelig med dem. 

  

Dermed ikke sagt, at vi ikke også kan arrangere kurser med andre instruktører, hvis der er 

ønsker om det. Forslag modtages gerne fra medlemmerne. 

 

Alridryttere 

Fengur har den ære at have to gode og aktive alridryttere, som har repræsenteret klubben godt i 

det forgangne år. Hanne Nissen og Gitte Kjær er de to ryttere. De placerede sig rigtig flot til 

DM i Alrid i år. Hanne og Gestur tog en 2. plads i A1 og Gitte og Birta tog 2. pladsen i A2. 

Tillykke og flot gået. 

 

Flot præstation med unghoppe 

Christa deltog med sin unghoppe i føl og ungheste show. Hoppen tog en 1. plads og ærespræmie. 

Tillykke og flot gået. 

 

Ikke alle aktiviteter foregår til hest. 

I år har Fengur 25 års jubilæum, hvilket blev fejret med en jubilæumsfest i juni. Klubben var vært 

med mad og drikkelse. 20 medlemmer var mødt op til denne dejlige fest. 

I forbindelse med festen blev Fengurs æselgrime uddelt. Den tilfaldt i år Rikke, da hun var det 

medlem, der har været med i flest år. Faktisk siden begyndelsen. 

Af andre festlige begivenheder skal nævnes juleforkosten som afvikles sidst i november. 

Der ud over var der ekstraordinær generalforsamling med efterfølgende Skt. Hans-dag-fest i juni. 

På den ekstraordinære generalforsamling blev det besluttet, at vi fremover kun har enkelt 

medlemskab 



 

 

 

Klubmøder 

Der har i år været afholdt 2 klubmøder af, som Fengur har deltaget i med repræsentation af Leif 

og Ditte. Foråsmødet var regionsopdelt og omhandlede klubbernes ønsker til klubkomiteens 

videre arbejde. Her blev der bl.a. udtrykt ønske om bedre kommunikation, og specielt at 

klubkomiteen fik styr på og samlede relevante dokumenter til brug for klubberne og samlet et 

sted på DI's hjemmeside. I efteråret var der samlet klubmøde. Her blev kommunikationen vendt 

igen og det er et stort ønske fra klubberne, at der kommer bedre udmelding fra DI/klubkomiteen 

når der er nyheder og anden vigtig information. 

Leif opstiller som kandidat til Klubkomiteen på DI's kommende generalforsamling. 

 

 

Di's generalforsamling 

Fengur har én klubstemme til DI's generalforsamling. Ditte repræsenterer Fengur. 

 

 

Medlemmer. 

Medlemstallet er stadig for opadgående. Dejligt med interesse for vores aktiviteter. 

Information til medlemmerne sker via mail og hjemmeside. Derfor husk at meddele sekretæren, 

hvis I ændrer mailadr. 

Hjemmesiden er løbende blevet revideret gennem det sidste år. 

Der er ligeledes kommet en mailadresse (alle@fengur.dk) til brug, når det ønskes at sende mail til 

alle medlemmer. Denne mailadresse kan benyttes af alle medlemmer. Der har desværre været lidt 

problemer med spammail i forbindelse med denne fælles mailadresse. Dette skulle nu være løst 

ved at @ er skrevet med tekst på hjemmesiden. 

 

 

Afrunding 

Tak til alle for deltagelse i de forskellige arrangementer og det godt humør der mødes op med. 

 

Tak til alle dem, som har stået for aktiviteterne gennem året. 

 

Dejligt for klubben at have aktive medlemmer. Uden jer ingen klub. 

 

Også en tak til de medlemmer, der arrangerer begivenheder, rideture som ikke lige er Fengur 

arrangementer. Ex. Kompedal weekend, v. Interessegruppen Kompedal, tur i Hindsgavl v. 

Lisbeth 

 

Det næste år i Fengur skal også gerne byde på en masse fælles aktiviteter og oplevelser. 

Bestyrelsen og aktivitetsudvalget har forskellige idéer. Nye idéer og forslag modtages gerne, så 

medlemmerne opfordres til at byde ind. 

 


