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Kystturnering Veteraner Otto Suenson
Championships 22-29 Juni
Det er en stor fornøjelse, at kunne præsentere klubbens Veteran spillere for en rigtig
spændende nyskabelse i HRT og i Dansk Tennis, idet vi introducerer Kyst Veteran
Otto Suenson Championships fra den 22-29 juni. Vi er lidt sent ude, men håber i har
lyst til at deltage og iøvrigt sprede budskabet til resten af Danmark, så vi får en fed
turnering med godt vejr og lækker mad fra cafeen. Det er også lykkes os at få Otto
Suenson ind som titel og hovedsponsor, så der vil være gode vinpræmier.
Deadline for tilmelding er den 13 juni.
Følg linket her http://www.hrt-tennis.dk/wp-content/uploads/2018/05/Otto-Suensonkyst-veteran-plakat-1.pdf

Sponsorpakker
Vi har i HRT udviklet nogle nye sponsorpakker med henholdsvis Bronze
Sølv og Guldpakker. Kontakt klubchef Thomas Wahl på tw@hrt-tennis.dk
hvis du eller din virksomhed er interesseret. Lokal Bolig og Otto Suenson
Vine og Daniel er de nyeste sponsorer i klubben. I løbet af de næste par
måneder vil vi præsentere dem for klubbens medlemmer.

Cafe Amokka
På mandag kl. 19.30 serverer Janne grillet bøf med tilbehør. Alle herlighederne
koster kr. 120,- Skriv på sms til Janne på 42750679 og tilmeld dig.

Sommercamps i HRT
HRT er førende klub i Danmark hvad angår tilbud omkring Sommercamps for børn,

unge og voksne og veteraner. Der er helt sikkert en camp for DIG. Læs meget mere
om de forskellige camps her http://www.hrt-tennis.dk/sommercamps

Voksencamp i Uge 27
Vi introducerer en nyhed blandt mange denne sommer. Voksencamp i uge 27
Mandag til Onsdag med afsluttende middag. Der bliver rift om pladserne så skynd
dig at booke din plads !

Husk at vande banerne
Specielt i denne varme og tørre og dejlige solskinsperiode er det vigtigt at
vande banerne før spil. Så sørger vi allesammen for at vi har og får de
mest optimale grusbaner.

Holdkamps weekend i sigte 2 Juni i HRT

God weekend fra os alle i HRT

HRT - Facebook www.hrt-tennis.dk

HØRSHOLM RUNGSTED TENNISKLUB STADIONALLE 9 2960 RUNGSTED
Tlf: 45 76 54 00 www.hrt-tennis.dk

Du kan opdatere dine indstillinger eller afmelde dig maillisten

This email was sent to mette@hrt-tennis.dk
why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences
Hørsholm Rungsted Tennisklub · Stadionallé 9 · Rungsted 2960 · Denmark

