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ORDENSREGLER I TNKR 
I TNKR må vi alle hjælpes om at holde øje, orden og styr på tingene. Meld altid til bestyrelsen, hvis 
der går noget i stykker eller du ser noget i klubben, som ikke ser ud som det plejer.  
Vi afholder minimum 2 arbejdsdage om året, hvor det forventes at alle medlemmer giver en hånd 
med, så vi kan holde pænt og ordenligt i TNKR ☺ 
Generelt; Ryd altid op efter dig selv og din hest.  
 

RIDEHUS: 
• Opsaml gødning fra din hest. Der står opsamlere ved porten. Put det opsamlede i trillebøren 

ved porten. Er trillebøren ved at være fuld tømmes den i traileren på p-pladsen. 

• Løsspringning: Gardinerne ved spejlene skal være trukket for – husk at trække dem væk igen 
og sørg for at de hænger ordentligt, så de ikke bliver ødelagt. 

• Ingen løse eller rullende heste i ridehuset. 

• Der ordnes som udgangspunkt ridehus/baner 3-4 gange om ugen. Traktoren har førsteret til 
at få ordnet banerne/ridehuset.  

• Der vandes ridehus hver morgen kl.6.30-7.00. 
 

GRÆSSPRINGBANE: 
• Ingen bomme eller holdere må ligge i græsset, når banen forlades.  

• Rid kun på græsspringbanen, hvis vejret tillader det.  
 

MULTIBANE: 
• Hvis der står spring på multibanen, efterlades springene, så de er til at springe for de næste 

og så der nemt kan ordnes bane omkring dem, dvs. mindst 3 meter fra hegnet. 
 

DRESSURBANER: 
• Der må gerne samles sten efter behov. Stenene kan smides i søen under piletræet. 

 

OVALBANE/TERRÆNBANE: 
• Ovalbanen ordnes efter behov.  

• Spring kun på terrænspringene, hvis vejret tillader det. 
 

GRÆSAREALER: 
• Rid kun på græsset, hvis det ikke er for vådt. Tag specielt hensyn til græsset i de våde 

perioder; efterår/vinter/forår.   

• Brug de anlagte stier fra p-pladsen omkring ridehuset til multibanen og til ovalbanen.  
 

PARKERINGSPLADS:  
• Saml din hests efterladenskaber op i trillebøren i ridehuset eller i traileren på p-pladsen. 

Dette gælder også hvis man rider på p-pladsen.  
 

TOILETBYGNING: 
• Toilettet til højre kan åbnes med kode. Koden kan oplyses af bestyrelsen.  

• Der står rengøringsmidler på toilettet, som gerne må bruges ☺ 


