
  

 

Tuse Næs Køre- & Rideforening 

Udby Kirkevej 21, 4300 Holbæk, hjemmeside www.tnkr.dk mail tnkr.rideklub@gmail.com  

Til TNKRs medlemmer – nyhedsbrev april 2022 
 

Kære alle  

 

Så er foråret kommet og vores udendørs baner er nu klar til brug. 

Desværre er græsset stadig meget vådt og der må derfor kun skridtes på græsset og der 

må ikke springes på græsbanen endnu! Når springene kommer ud på græsset er banen 

åben igen. Der skal selvfølgelig, som altid, rides efter forholdene – brug multibanen til 

spring, hvis græsspringbanen er våd. 
 

Multibanen er blevet renoveret med nyt stenmel og der kommer også lidt sand på 

efterfølgende, som skal binde støvet lidt. 
 

Stævneudvalget er i fuld gang med at planlægge vores store jubilæumsstævne den 14-

15/5-2022, stævnet er i dressur. 

Vi får brug for mange hjælpere og hvis du har lyst til at hjælpe, så giv besked til bestyrelsen 

eller stævneudvalget, så skriver vi dig på listen. 

Der er brug for alt slags hjælp, så alle kan hjælpe – også hvis du bare har et par timer som 

du har mulighed for at hjælpe til. 

 

Til stævnet den 15/5-2022 vil der være jubilæumsreception for alle, som har lyst til at fejre 

TNKR og 100 år. Se invitation som er vedlagt i denne mail.  

Vi håber, at rigtig mange medlemmer har lyst til at kigge forbi til receptionen. 

 

Den 24/4-2022 er der kursus i dressur med berider Andreas Larsen – se mere om 

tilmelding osv. på FB eller klubbens hjemmeside. 

 

Vi har arbejdsdag den 1/5-2022, og vi kan bruge mange hænder her – så hvis du kun kan 

komme og hjælpe et par timer, er det helt ok – alt hjælp kan bruges så vores rideklub kan 

se godt ud til stævne og reception. 

 

Der er miljøtræning søndag d. 29.maj 2022 - se mere på FB om tilmelding osv. 

 

Børnedyrskuet bliver afholdt søndag den d.19.juni 2022. Majse står for TNKRs kvadrille 

ridning som de andre år. Der kommer mere info på hjemmesiden og på FB.  

 

Ridelejren er i gang med planlægning og bliver formentlig sidst i juni. 

 

Vi håber at kunne tilbyde et springkursus i løbet af 2022 – mere info senere. 

 

Husk at kontakte bestyrelsen hvis du kommer til at ødelægge noget på arealet, eller ser 

noget som der skal tages hånd om. 

Sig også til hvis du har ris eller ros – så hjælpes vi ad med at løse udfordringerne. 

 

Vi glæder os til at se jer alle til reception. 

 

Mange forårshilsner fra Bestyrelsen TNKR 

 


