Gislinge, den 26.oktober 2020

Kære medlemmer af TNKR
Så er det tid til et lille nyhedsbrev fra bestyrelsen i TNKR
Først vil vi gerne takke jer alle som mødte op til arbejdsdagen i TNKR i september – det
var så fantastisk at vi var omkring 20 personer til at få klaret opgaverne i klubben, og vi
nåede simpelthen meget mere end vi overhovedet havde turde håbe på – SÅ TUSINDE
TAK TIL JER ALLE. Skønt at der tages ansvar for, at vi har et velholdt og vedligeholdt
areal i TNKR.
MEN så er det lige at alle skal huske at samle møg op efter ridning i rideuset! – det gælder
ALLE.
Vi har lige lagt spåner og der ordnes hovslag mange gange om ugen, så hjælp lige
hinanden med at huske på oprydning efter ridning. Gælder både børn og voksne – hest og
pony! ALLE.
Man må også meget gerne tømme trillebøren i ridehuset en gang imellem – den skal
tømmes i traileren ved siden af skuret ved toiletterne.
Husk også at bruge bookingsystemet på hjemmesiden www.TNKR.dk under booking –
kode får du, når du skriver til Elsemarie. Der skal bookes ved AL undervisning, og
afmeldes igen – se alle aftaler, som er lavet under ”booking” på hjemmesiden. Eller spørg
gerne, hvis du er i tvivl.
Hvis der er brug for et møde omkring indendørssæson i ridehuset, så sig det til
bestyrelsen, så arrangerer vi det gerne.
Græsset er nu ved at være så vådt og blødt, så der skal helst ikke rides mere på græsset i
år, da der kommer store huller efter hovene – så brug ridestien og banerne.
Husk at der nu er den mørke tid og det kan være svært at se hest og rytter i mørket – frem
med reflekserne og lyset – og rid ikke på fortovet!
Tak til alle vores dygtige ryttere, som er ude at præsenterer klubben til stævner m.m. – nu
hvor alle stævner afholdes igen.

Kommende arrangementer – Men som vi afventer pga. Corona situationen – vi
skriver ud på FB og hjemmeside, så snart vi ved mere i forhold til gennemførelse af
arrangementer.
21.november

Julepyntning af ridehuset, se nærmere på FB eller på
hjemmesiden

22.november

Julenissehop – et lille julearrangement med spring og dressur, se
mere på FB og på hjemmesiden.
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Vi håber, at vi kan tilbyde ryttermærker i løbet af kort tid – der kommer mere
information.
Vi håber, at mange har lyst til at ride fastelavn til februar – så tag din
veninde/kammerat/nabo med sammen med deres hest og kom til fastelavnsridning i
TNKR – alle er velkomne.
Husk at har du ris eller ros til bestyrelse, så kontakt os – vi er også modtagelige for
gode idéer
Vi ønsker jer alle et godt efterår – husk at hjælpe og passe på hinanden.
Husk at se de nye restriktioner omkring Corona på FB og hjemmesiden

Mange hilsner Bestyrelsen i TNKR

