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Fengur har til formål at dyrke og fremme interessen for den islandske hest og 
og gennemføre aktiviteter for at øge medlemmernes muligheder herfor.
Det må vi sige, at vi har klaret med Fengur-maner.

Aftenrideture
Der har i perioden april til november været udbudt aftenrideture stort set hver 
uge. Sommerferien har dog været undtaget.
Turene har været fordelt på tirsdage og onsdage. Indtrykket er at det fungerer 
godt med forskellige ugedage.
Turene er foregået forskellige steder. Medlemmerne har været gode til at byde 
ind med guidning af ture. Dejligt at komme rundt og se forskelligt ride terræn. 
Deltagerantallet på turene har været rigtig godt og vejret har i det store og 
hele også været med os.

Weekendture
Traditionen tro har der også været heldagsture forskellige steder i udvalgte 
weekender. Her er det igen dejligt at se at medlemmerne vil tilbyde at guide 
ture.
Deltagelsen til disse ture har også været fin.

Weekendophold
Fengurs weekendophold gik igen til et nyt sted. I år faldt valget på Mols 
Bjerge, hvor vi havde lejet spejderhytten Toggerbo. Hestene kunne gå på 
opholdsarealet ved hytten.
Mols Bjerge er et flot sted at ride med bakker og fantastiske udsigter over land
og vand.
Deltagerantallet var helt fantastisk – vi var 21 personer og 20 heste.
I år havde vi aftalt med Forsæti, at medlemmer herfra også kunne deltage. Det
var der en enkelt der benyttede sig af.
Vi havde en super fin weekend med rideture, masser af snak og hygge og et 
flot vejr krydrede det hele.

Undervisning
Efter at vi i 2014 tog en vemodig afsked med Gitte og Oves bane på 
Skanderup Landevej og takkede af for mange års god forplejning af både heste
og ryttere, er der nu fundet en ny bane – Xenias bane i Hjarup.
På banen i Hjarup er der nu afholdt 3 kurser, hvor af de 2 var i denne sæson.
Vi er glade for at komme der. Banen er super, og der er rigtig gode forhold og 
muligheder, når man kommer med hesten.



I 2015 afholdt vi et weekendkursus i april og et éndagskursus i september med
Páll som underviser.
Det er ren fornøjelse at arrangere kurser. Der går ikke mange dage før kurset 
er fyldt op og de første står på venteliste.
Det er dejligt, at folk virkelig gerne vil have undervisning. Og Páll må siges at 
være en instruktør, som udover at være ekstremt rimelig i pris også kan rykke 
hver enkelt rytter og hest.
Som vanligt var stemningen i top. Vi så dejlige hest og fin ridning, fik skøn 
forplejning og snakken gik lystigt.

Ingen tvivl om at Páll kurserne ikke går af mode foreløbig, og deltagerne ser 
frem til dem og går ikke skuffede hjem.

Andet
Julefrokosten er en af de andre traditioner som holdes i hævd. Den blev afholdt
hos Leif, hvor der var hygge og spisning af de medbragte retter.
Uddeling af æselgrimen hører også til her. Christa var den stolte modtager.

Ud over Fengurs egne arrangementer, deltager mange af medlemmerne i de to
årlige Kompedal-weekender arrangeret af Kompedalsvenner.

Hjemmesiden har fået fint nyt layout. Det er hensigten at den skal være nem 
at finde rundt på. 

Alrid
Traditionen tro er Fengur repræsenteret ved DM-stævnet i Alrid. I år havde 
Fengur dog for en gang skyld ingen ekvipage med i DM klassen. Gitte Kjær og
Pernille Lyngaal deltog i en af de andre klasser.

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.

Ligeledes har Fengur været repræsenteret ved DI's generalforsamling 2014 
ved formand DitteMølholm. Fengur har en klubstemme med på 
generalforsamlingen. Denne er også sikret til generalforsamlingen i år.Her er 
nye vedtægtsændringer på dagsordenen og Fengurs bestyrelse har besluttet at
stemme ja til disse.

Medlemmer og økonomi
Der er igen i år et pænt antal medlemmer. Nogle er trådt ud og nye er kommet
til. Pt er vi 66 medlemmer.

mailadressen alle@fengur.dk bruges lidt blandt medlemmerne. Og der kan kun 
opfordres til at bruge mailadressen. Ved at bruge alle@fengur.dk når man 
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rundt til samtlige medlemmer af Fengur. En anden stor fordel ved denne 
mailadresser er at den altid er opdateret.

Økonomien, som det kan ses af regnskabet, er stadig rigtig god for klubben. 
Igen er der genereret et overskud.

Tøj med Fengurs logo breder sig i klubben. Dejligt at se at medlemmerne er 
interesserede i at købe og benytte tøjet.

Afrunding
Tak til jer alle for deltagelse i de forskellige arrangementer og det gode 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. Vi ser frem til det næste.
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