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TURK nyhedsbrev august 2020 

 

Vi håber alle har haft en rigtig dejlig sommer. Undervisningen er startet op igen efter 

sommerpausen – endnu engang med tilgang og nye elever i elevskolen. Dette er vi 

meget glade for.  

 

Grundet praktik bliver underviser Vivi Haxhøg afløst af Gitte Johansen de næste 5 

måneder. Vores Springunderviser Regitze har født og vender snart tilbage – tillykke med 

familieforøgelsen. Springundervisningen bliver flyttet fra torsdag til tirsdag. Vi vender 

tilbage med mere information snarest. 

 

Over sommeren har vi fået renoveret vores udendørs ridebaner, det er dejligt og vi håber 

meget I alle vil være med til at passe på dem og huske at samle lort op.  

Vi har afholdt arbejdsdag og mange tak til alle der deltog.  

 

Begrænset til årskort bliver der nu udbudt 2 forskellige facilitetskort. 

A: 1 rytter, 2 ponyer. Pris undret fra nuværende kort 

B: 2 ryttere, 1 pony. Prisen for kort B er 2700 kr. årligt 

Kontakt gerne Marlies for yderligere information.  

 

Ponylegestue kommer i løbet af efteråret, følg gerne med på både Facebook og 

hjemmesiden for datoer. 

 

Vi skal undgå, at være for sent ude med datoer for arbejdsdage, nedvaskning af stald 

mv. Derfor skal der op første møde efter generalforsamlingen laves et årshjul hvor datoer 

meldes ud. Derudover skal vi have en opslagstavle til diverse ”Det sker på TURK”. Tavlen 

kommer til at hænge i rytterstuen, så hold gerne øje med den.  

   

Der kommer 2 pensionærer pr. 1. september. Tag godt imod dem. 

 

Vi skal blive bedre til at feje staldgangen og spiltovene. Dette gælder både når man er 

færdig i stalden og når der er sadlet op mv.  

 

Vi sætter også fokus på, at vores elevskoleryttere skal inddrages i oprydningen efter endt 

undervisning, da der ofte er meget rodet, når undervisningen er slut. 

 

Alle skilte i stalden bliver skiftet, da de efterhånden trænger til fornyelse.  

 

Opfordring til, at minimere snak og utilfredshed på staldgangen. Det er meget nemmere 

for bestyrelsen, at hjælpe med at tage hånd om diverse ved direkte kontakt. Alle er altid 

velkomne til at tage fat i bestyrelsen, både med ideer, underen, ris og ros. 
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Porte og døre: 

Følgende blev besluttet: 

- Porten mod sportspladsen skal stå åben om natten. Der skal sættes kæder eller 

træktov over som sikring, hvis vi får løse heste om natten 

- Porten ved containeren skal stå åben til markeringen 

- Døren mod siloen skal stå åben med hasp 

- Døren til ridehallen skal altid være lukket 

 

Det skal dog bemærkes, at hasper og kæder endnu ikke er indkøbt – dette gøres i næste 

uge.  Den sidste der forlader stalden, sørger for at døre og porte står korrekt. 

 

 

Afslutningsvis skal vi bede alle om at huske de generelle retningslinjer og afstande i 

forbindelse med COVID19. Hvis man som medlem af klubben oplever symptomer, skal 

man blive hjemme indtil 48 timer efter sidste symptomer. Vi skal passe på os selv og 

hinanden. 

 

På vegne af bestyrelsen 

Rikke  
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