TNKR’s Nyhedsbrev september 2019
Kære alle
Så er det tid til et lille nyhedsbrev igen fra TNKR’s bestyrelse.
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Vi er nu startet på indendørssæsonen i ridehuset. Hold øje indbydelse til ryttermøde
på FB og hjemmesiden
Rid ikke på fortovene og husk at have lys og reflekser på i denne mørke tid.
Mød op til arbejdsdagen d. 29.septemberkl. 10.00 - og giv en hånd med til at holde
vores areal i orden.
Rid kun på ”stien” over vores arealer når det bliver vinter. Græsset bliver meget
vådt om vinteren og bliver ødelagt, hvis vi rider for meget over det.
Når der er undervisning i ridehuset SKAL der laves en booking på hjemmesiden.
Man kan kun booke 45 min. Pr. rytter og underviser skal være medlem af TNKR.
Når der undervises i ridehuset - kan ridehuset ALDRIG lukkes. Oplysningen om
undervisning er kun info til andre ryttere. Det er både de ryttere, som rider
undervisning - og de ryttere, som ikke får undervisning, som skal vise hensyn til
hinanden. Alle skal vise hensyn til hinanden. Det er ikke den rytter, som får
undervisning, som ”har” ridehuset – alle er på lige vilkår.
I forhold til arrangementer i TNKR, skal der altid regnes med, at der er aktivitet
dagen før fx dyrskue, stævner osv. – det betyder, at der vil være ordning af baner,
oprydning og klargøring dagen før. Så hvis du vil ride, skal du bare være forberedt
på, at der sker meget andet samtidig. Blot til info.
Husk at du ikke må springe alene og – der skal ALTID være en voksen tilstede på
over 18 år. Undtagen bomtræning.
Vær sød at hjælpe med at tømme trillebøren i ridehuset – hvis vi hjælpes ad, så er
det meget få gange du skal tømme trillebøren.
Vi er blevet medlem af OK benzin – det betyder, at hvis du allerede har et
benzinkort til OK benzin, så kan du via APPen tilmelde dit kort til TNKR. Gå på
sponsorstøtte og vælg TNKR.
Hvis du ikke har kort – kan du ansøge på OK benzin hjemmeside og tilmelde kortet
til TNKR fra starten af.
Når året er gået, vil TNKR få et beløb til ungdomsarbejde i klubben fra OK benzin i
forhold til hvor mange liter benzin, der er købt på kort som er tilmeldt klubben – så
skynd dig at melde dig til.

Husk at du altid kan kontakte bestyrelse, hvis du har spørgsmål eller andet til klubben.
Mange efterårs hilsner fra Bestyrelsen i TNKR

