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Fengur har atter engang levet op til det vi/klubben står for. Nemlig skovtursridningen og hygge. Og 

vi er rigtig gode til det med rideture og socialt samvær.

Aftenrideture

Der har i perioden april til november været udbudt aftenrideture stort set hver uge. Sommerferie er 

der dog holdt.

Turerne har været fordelt på mandage og onsdage. Hvilket har fungeret godt.

Der har været redet mange forskellige og nye steder i år. Medlemmerne har været gode til at byde 

ind med guidning af ture. Dejligt at komme rundt og se forskelligt rideterræn. Deltagerantallet på 

turerne har været rigtig godt og vejret har i det store og hele også været med os.

Weekendture

Traditionen tro har der også været heldagsturerne i udvalgte weekender. Vi har været på Fyn i 

Langesøskoven, på Æbelø, i Frederikshåb Plantage og på Randbøl Hede, tur ved Vejle fjord og i 

Hønning Plantage. Her er deltagelsen også rigtig god.

Weekendophold

Weekendophold har der også været fundet plads til. De 2 Kompedalweekender har været lagt i 

kalenderen. Dette er som bekendt ikke et Fengurarrangement, men rigtig mange af deltagerne er 

Fengurmedlemmer.

Fengurs eget weekendophold gik i år til et nyt sted. Stedet faldt på Camp West ved Oksbøl. Et 

rigtigt fint sted. Herfra var der adgang til plantager og selv om havet ikke lå lige foran hyttedøren 

nåede vi også derned på en heldagstur. Deltagerantallet var på 13 personer og ligeså antal heste. 

Rigtig flot, især da stedet blev meldt sent ud. Datoen havde heldigvis været kendt længe.



Undervisning

2 kurser med Pall har været på programmet i år. Det ene over 2 dage i april, det anden som 

enkeltdags kursus i septembert. Septemberkurset blev lidt udfordret af, at der måtte findes ny bane, 

da banen hos Gitte og Ove ikke længere er til rådighed (de har solgt ejendommen).

De der har deltaget har haft et rigtig godt kursus. Desværre har der begge gange ikke været fuldt 

deltagerantal, så Fengur har ydet tilskud.

Alrid

Igen i år havde Fengur 2 deltagere med til DM i Alrid. Gitte Kjær og Hanne Nissen er de 2 

entusiastiske alridryttere. Hanne løb i år med 3. pladsen. Tillykke til hende.

DI relateret

Fengur har deltaget i de 2 klubmøder arrangeret af Klubkomiteen under DI. Finder det vigtig at 

deltage i disse møder, da Klubkomiteen er bindeleddet mellem klubberne og DI. Det kan helt klart 

mærkes at de ny folk i DI's bestyrelse og komiteer samt udvalg er meget opsatte på at få foreningen 

til at køre godt og at der er en god kommunikation.

Ligeledes har Fengur været repræsenteret ved DI's generalforsamling 2013 ved formand Ditte 

Mølholm.  Fengur har en klubstemme med på generalforsamlingen.

Generalforsamling var desværre præget af samarbejdsvanskeligheder samt bestyrelses- og 

komitemedlemmers afgang, således at det endte med, at der måtte findes nye folk til stort set alle 

poster. Dette lykkedes heldigvis og de er kommet rigtig godt fra land.

Dyrskue

I starten af året blev der i samarbejde med lokalklubben Forsæti arbejdet på at få deltagere med på 

det Sønderjyske dyrskue i Åbenrå. Desværre blev det ikke til noget, pga kommunikationsfejl 

mellem klub og dyrskue. Forhåndsinteressen fra Fengurs medlemmer var så heller stor.

Medlemmer og økonomi

Der er igen i år et pænt antal medlemmer. Nogle er trådt ud og nye er kommet til.

Der har også været gjort brug af mailadressen alle@fengur.dk blandt medlemmerne. Og det kan kun 

opfordres til at bruge mailadressen. Eksempelvis til at melde spontane rideture ud, er der nogen der 

vil med til et spændende foredrag osv.

Økonomien, som det kan ses af budgettet, er stadig rigtig god for klubben. Dette til trods for at 

klubben i år har ydet størrere tilskud i forbindelse med arrangementer.

mailto:alle@fengur.dk


Tøj med Fengurs logo

Det er planen at medlemmerne skal have mulighed for at købe tøj med Fengurs logo. Der arbejdes 

med en aftale med netbutikken Shopfreka. Hensigten er at der bliver tilbudt et udvalg af tøj med 

logoet på. Det enkelte medlem bestiller selv udfra udvalget og betaler via Shopfreka.

Afrunding

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

Tak til alle dem, som har stået for guidning og aktiviteter gennem året.

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

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

Medlemmer opfordres til at byde ind med forslag og idéer.

Tak for et godt år i Fengur.

Bestyrelsen


