Kære alle
Hermed nyhedsbrev fra TNKR maj 2019:
•

Først en kæmpe tak til alle som hjalp til ved arbejdsdagen – dejligt med stort
fremmøde som betød, at vi fik ordnet rigtig mange ting på TNKRs arealer.

•

Vi har af sikkerhedsmæssige årsager lavet lidt om på vores sikkerhedsregler vedr.
springning. Det betyder, at du ikke længere må springe uden der er en voksen
tilstede over 18 år. Spring aldrig alene og husk at bære spring-vest, hvis du er
under 18 år og gerne altid.
Se link til sikkerhedsregler: https://web.tnkr.dk/om/

•

Derudover har vi også ændret på springtider - så det nu er muligt at reservere tider
til springning hele tirsdagen – du skal bare sørge for at booke i kalenderen – senest
dagen før kl. 15.00. De faste springtider er stadig gældende for Vibeke og Helle
holdene samt bomtræningen ved Marianne. Ridehuset er ikke lukket for andre
ryttere ved springning, men springrytterne har ”førsteret” om tirsdagen.
Vi har også rykket tiden til løsspringning/springning om søndagen fra kl. 08.30-1030 - til at være søndage i lige uger kl. 15.30-17.30 – altså 2 søndage på en måned.
Ved løsspringningen er ridehuset selvfølgelig lukket. Husk at lukke gardinerne for
spejlene ved løsspringning.
Dette er en forsøgsordning og vi vil evaluere på ordning til januar 2020.
Se link til booking: https://web.tnkr.dk/booking-ridning/

•

Da vi meget gerne vil passe på vores “nye” bund, henstiller vi til – at der IKKE er
løse heste i ridehuset mere – kun til løsspringning. En anden ting er, at løse heste
kan finde på at springe ind i spejlene, og det vil vi meget gerne undgå for alles
skyld. Så hjælp med at passe på vores faciliteter og hinanden og respekter – at der
ikke er løse heste i ridehuset. Ruller hesten sig, så vær sød at rette bunden af efter
hesten i respekt for den næste rytter, som kommer og skal ride.

•

Husk at se på FB og hjemmeside i forhold til aktiviteter i TNKR – lige nu er der
planlagt bl.a. Dressurkursus, Rid for en dommer, ridelejr, Børnedyrskue og stævne.

•

Udendørsbanerne er klar til brug og der er spring på multibanen – springene bliver
flyttet til græsbanen i maj måned, men der vil stadig være lidt spring på multibanen.
Det betyder, at hvis græsset er meget vådt, så skal der springes på multibanen, så
vi ikke ødelægger græsbanen.

•

Vær opmærksom på, at der ikke må rides på fortovene og skridt kun i
sommerhusområderne.

Med ønske om en dejlig sommer til alle fra TNKRs bestyrelse

