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

 

        Til TNKRs medlemmer – nyhedsbrev september 2022  
  

Kære alle   

  

Så er efteråret kommet og indendørssæsonen er lige på trapperne.  

Vi har arbejdsdag søndag den 2/10-22, kl. 10.00-13.00 (ca.) – og vi 

håber selvfølgelig at du har tid og lyst til at komme forbi og give en hånd 

med. 

Vi skal have springene taget ind, så vi kan begynde at springe indendørs i ridehallen. 

Der er brug for alt slags hjælp til arbejdsdagen, så alle kan hjælpe – også hvis du bare har 

en enkelt time, som du har mulighed for at hjælpe til.  

Man kan også kontakte bestyrelsen og få en opgave, hvis du slet ikke har mulighed for at 

deltage på arbejdsdagen. Så kan du tage opgaven, når det passer dig. 

  

Bestyrelsen har ryddet op i containerne på P-pladsen, og i den forbindelse er der nogle 

gamle træbomme på ca. 4 meter stk. som vi ikke skal bruge mere. Disse bomme, samt 

nogle springstøtter udbyder vi til salg til TNKRs medlemmer. 

Bomme vil koste kr. 50,- pr. stk. og springstøtter vil koste kr. 150,- pr. stk. og det er med 2 

holdere pr. støtte. 

Hvis dette har din interesse, så holder vi udsalg af bomme og støtter i TNKR søndag 

den 2/10-22, kl. 11.30-13.00, samtidig med arbejdsdagen. 

Hvis der er for mange som ønsker materiale, vil vi sætte det i bud og ellers trække lod om 

det ønskede. 

 

Der er miljøtræning søndag d. 23.oktober 2022 - se mere på FB om tilmelding osv.  

  

Vi har julepyntning af ridehuset i november – hold øje med dato på FB og 

hjemmeside – mød op og få en hyggelig formiddag. 

 

Der er julenissejulestævne søndag den 27/11-22, tilmelding m.m. vil fremgå af FB og 

hjemmeside. 

 

Desværre stopper Jannie i bestyrelsen til generalforsamlingen, så hvis du har lyst til at 

være med i bestyrelsen og evt. gerne med regnskab, så kontakt en fra bestyrelsen for at 

høre mere. 

 

Tusinde tak til jer alle for at hjælpe ved vores arrangementer i klubben – disse 

arrangementer lader sig kun gøre, fordi vi har gode hjælpere. 

 

Husk at booke i kalender, når der er undervisning i ridehuset og aflyse, hvis du ikke 

kommer alligevel – se retningslinjer på hjemmesiden eller på tavlen i ridehuset. 

Vær sød at samle ”klatter” op efter din hest/pony, så vores fine bund bliver ved at være 

super god at ride i. 

 

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.  

 

Mange efterårs hilsner fra bestyrelsen i TNKR  


