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Forårs-arbejdsdag:  
Arbejdsdagen på søndag d.11/4-21 udskydes. Bestyrelsen ordner løbende nogle af de ting, der skal 
ordnes her i foråret. Ridehuset er lukket på søndag d.11/4-21 kl.10-12.00, da det bliver 
fejet/vasket ned. Vi mangler nogen til at samle sten på de 3 udendørs dressurbaner inden for de 
næste uger - hvem melder sig til det?  
 
Generalforsamling: 
Generalforsamling udskydes grundet corona og vi melder ud, så snart vi har en ny dato. 
 
Tilføjelse til sikkerhedsregler; Hingste 
Hingste er velkommen i TNKR, men der følger et helt særligt ansvar og regler med!: 

- Hingsteholderen/rytteren skal have fuld kontrol over hingsten, dvs. hingsten skal være 
lydig og ikke opføre sig ”hingstet” 

- Hingsten skal altid bære bid/kapsun el.lign. 
- Det er hingsteholderen/rytteren, der har ansvaret for, at hingsten opfører sig ordentligt og 

tager de nødvendige forholdsregler; f.eks. holde ekstra afstand og informere andre ryttere 
om, at det er en hingst.  

- Ved træning af hingst i ridehuset, skal dette bookes ind i bookingsystemet, skriv ”hingst”. 
Hingste kan ikke bookes ind, hvor andre i forvejen har booket. 

- Kan ovenstående ”hingste-regler” ikke opfyldes/overholdes kan man som udgangspunkt 
ikke benytte TNKRs faciliteter. Henvend dig til bestyrelsen, hvis du står i den situation.  

 
Brug bookingsystemet: 
Husk vi er desværre stadig midt i en coronatid, hvor vi stadig kun må være 5 personer i ridehuset 
ad gangen, så HUSK, du fortsat skal booke ind, når du rider i ridehuset. 
For at vise og yde mest muligt hensyn til hinanden, så prøver vi noget nyt i bookingsystemet: Book 
dig ind i bookingsystemet, hvis du har en hest med særlige behov/udfordringer f.eks.: unghest, 
skriv ”unghest” ved booking. Det betyder ikke, at man har ridehuset/banen alene, men på den 
måde viser man overfor andre ryttere, at der er brug for plads, ro el.lign. og andre ryttere, kan på 
denne måde også vælge at ride på et andet tidspunkt/anden bane.   
 
Banerne er åbne:  
Dressurbanerne er ordnet og klar til at blive taget i brug ovenpå vinteren. Det er stadig vådt 
mange steder, så rid mindst muligt på græsarealerne og helst kun i skridt.  
Græsspringbanen er lukket lidt endnu - når vejret tillader det kommer springene ud. Majse melder 
ud til springrytterne.  
 
Miljøtræning: 
Miljøtræning med Kristian Madsen forventes at blive afholdt i maj. Jannie melder ud. 
 
Stævne i TNKR: 
Vores årlige stævne med klubmesterskab afholdes d.21+22.august 2021.  
 
 
 



Holbæk Mesterskab: 
Holbæk mesterskab skal i år afholdes d.11+12.september. Søren sidder med fra TNKR, men der 
kunne godt bruges en hånd mere. Ved interesse kontakt Søren 23650758, gerne inden d.27/4-21. 
 

 
Nyd foråret og god ridetur til alle☺ 

 
Mange hilsner 

Bestyrelsen i TNKR 
 
 


