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Traditionen med fastelavnsridning på Tuse Næs har i år 100-års jubilæum. Vi krydser fingre for at corona 
tillader os, at vi endnu en gang kan ride fra hus til hus og rasle ind til ungdomsarbejdet i TNKR. 

  

PROGRAMMET FOR DAGEN ER FØLGENDE: 
 

Kl. 9.00:  Alle de flot udklædte ryttere bedømmes af publikum v/TNKR, Udby Kirkevej 21, Holbæk. 
Til bedømmelsen kan man nyde en fastelavnsbolle, kakao og kaffe, som venligst er 
sponsoreret af Dagli’ Brugsen Tuse Næs.  
 

Herefter rides/rasles der rundt på Næsset, hvor rytterne besøger folk på fastlagte ruter, hvor 
næssets beboere er velkommen til at byde på fastelavnslækkerier / slik / mad /  
drikke / gulerødder til hestene / godt humør / lidt til raslebøsserne☺ 

 

Kl. 15.00:  Alle rytterne kommer tilbage til TNKR til tøndeslagning til hest, som foregår i ridehuset. Det 
er virkelig en oplevelse for alle! Uddeling af præmier til de bedst udklædte ryttere. 

 

Kl. 19.00 100-års jubilæums-/medlems-/fastelavnsfest i Hørby Forsamlingshus. 
-01.00: Festen er åben for TNKRs medlemmer og dennes venner, dvs er du ikke medlem af 
 TNKR,skal du tilmeldes via et medlem. Entré/plads skal være købt på forhånd, da festen er 
 lukket. Medbring selv mad, men ikke drikkevarer, de kan købes til fordelagtige priser. 
 TNKR serverer jubilæumskage og kaffe.Livemusik hele aftenen med fest-bandet Heart On. 
 Entré:  TNKR-medlemmer gratis  
   Børn 0-15 år  50 Kr.  
   Voksne  75 Kr.  
 Der er begrænset antal pladser til festen, så bestil derfor plads/entré i god tid, senest 
 d.14/2 hos Søren 23 65 07 58 eller mail shspring@live.dk Betaling på mobile pay til Søren.  
 

TIL ALLE RYTTERNE: HUSK! Ruteplanlægning/tilmelding og infomøde  
TORSDAG 10. feb. kl. 19.00 i TNKR´s rytterstue. 

OBS! Alle ryttere er velkomne til at deltage, også dem der ikke er medlem af TNKR. 
 

Hvor vi kommer hen afhænger, hvor mange vi er og vi kan desværre ikke nå rundt på hele Næsset. Efter 
ruteplanlægning bliver der skrevet på www.tnkr.dk, hvor vi kommer hen. Kommer vi ikke forbi dit hus, så husk 

alle er velkommen til bedømmelsen om morgenen og/eller til at komme og se tøndeslagning om eftermiddagen.  

 
En STOR TAK til Dagli’ Brugsen Tuse Næs for venligst at sponsorere  

fastelavnsboller, kaffe, kakao, og fastelavnstønder til dagen!! 
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