Den 9.november 2021

Kære medlemmer af TNKR
Så er det tid til et lille nyhedsbrev fra bestyrelsen i TNKR
Først vil vi gerne takke jer alle for jeres tålmodighed med ridehuset – vi synes alle, at det har
været en sej omgang som har kostet blod, sved og tårer.
Lige nu er ridehuset ved at være færdigt, men vi kan ikke melde nogen ”færdig-dato” ud endnu
– men hold øje med FB og hjemmeside, da vi skriver ud så snart der er nyt!
Vi tænker også, at vi holder en lille indvielse af bunden, så mød op og vær med – vi melder
også dette ud på FB og hjemmeside, når vi ved mere!
Vi har revideret vores regler i TNKR og der er MEGET nyt i reglerne, så vær sød at læse dem
igennem, så vi har fælles forståelse for brug af vores dejlige rideklub og arealer.
Reglerne er vedhæftet dette skriv. Er der spørgsmål eller tvivl, så giv endelig en melding til
bestyrelsen.
Udover de opdaterede regler i TNKR, er der nogle sær-regler om den nye bund:
-

Vi er blevet frarådet at longere/løse heste i ridehuset. Vi ser det an og ser hvordan
bunden er, men indtil starten af det nye år, er det ikke muligt at longere eller løsspringe.
Rullende eller løse heste er ikke muligt i ridehuset.
ALLE SKAL huske at samle møg op i ridehuset.

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
27.november

Julepyntning af ridehuset, se nærmere på FB eller på hjemmesiden

28.november

Julenissehop – et lille julearrangement med spring og dressur, se mere
på FB og på hjemmesiden.

•
•

•
•

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. Gratis at deltage og for alle – også ikke-medlemmer
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.

Mange hilsner Bestyrelsen i TNKR

