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Begge elitedivisionshold spiller hjemme
imorgen lørdag 12 maj
I morgen lørdag den 12 maj spiller begge klubbens 1-hold i elitedivisionen
hjemmekampe. Damerne spiller mod Gentofte kl 9.00 og Herrer holdet spiller
hjemme kl 12.00 mod Lyngby. Kom forbi og nyd det gode vejr og se noget god
tennis.
Klubbens 1-holds dame coach Alexander K Rejnhold udtaler i den forbindelse
følgende:
"Spændende og udfordrende udendørssæson i Elitedivisionen for damer.
Jeg ser meget frem til udfordringen, som hedder at varetage de nykårede
danmarksmestre for hold indendørs. Jeg ser en meget spændende trup, bestående
af en flok unge talentfulde damer. Trods at det er en ung gruppe , så ser jeg også en
masse erfaringer, da de tre øverste piger allerede har en del sæsoner på bagen i
danmarks bedste række, Elitedivisionen.
Det er et hold med et super kendskab til hinanden og i forvejen meget fasttømret.
Vi går den første halvdel af sæsonen i møde med det indledende puljespil, som
består af kampe i mod Gentofte, KB og HIK som også var sidste års slutspil
deltagere. Det bliver derfor nogle svære og udfordrende kampe, hvor målsætningen
er klar, tag alle de point vi overhovedet kan skrappe sammen. Målet derefter er, at
spille os klar til mellemspillet, hvor der bliver kamp om hver enkelt point i mod
holdene fra de andre puljer. Det store mål er klart at spille os i slutspillet. Jeg mener
at vi er blandt de 5 bedste hold i Danmark lige nu, og igennem hårdt arbejde til
træning og skarpt fokus op til holdkampene, kan det lykkedes os at deltage endnu
engang til slutspillet i september.
Vi får brug for alt den støtte vi kan få til hver hjemme- og udekamp. Det vil komme til
at være afgørende i de tætte kampe, at der er støtte til pigerne!
Jeg håber og opfordre derfor til at man kommer op og ser tennis i særklasse.

Holdet består fast af: Mathilde Tranberg, Ida Hasselbalch, Sarah Granhof og Olivia
Parsholt Beck. Holdet vil have mulighed for at bruge svenskeren Julita Saner, som
klubben også brugte til dette års slutspil indendørs.

I håb om en fantastisk udendørs holdkampssæson.
1. dameholds ansvarlig, Alexander K. Rejnhold."

Ulovlig Parkeringer langs Scanomat Hallen
Der skal nu engang for alle gøres noget ved de ulovlige parkeringer langs Scanomat
hallen, både på vendepladsen og langs hallen og i området lige før nedkørsel til
hallen. Ligeledes skal der gøres opmærksom på at Q-Park nu administrerer
parkeringspladsen ved Rungsted Gymnasium og at der kan parkeres gratis der i
max 3 timer efter kl 17.00 på hverdage og i weekender med p-skive. Følgende
information gælder og vil blive sat på alle ulovlig parkerede biler.

Du parkerer ulovligt.
Dette er en brandvej med vendeplads .
Det er ulovligt at parkere på såvel brandvej som
vendeplads.
Dette gælder hele vejen
Det er tilladt at holde kortvarigt for aflæsning /
pålæsning af varer.
Når du parkerer her, kan du være årsag til, at
ambulancer eller brand- og redningskøretøjer
ikke kan komme frem,
og derved bringer du andre menneskers liv og
helbred i fare.
Vi tager i, HRT, Svømmehallen og Idrætsparken,
dette meget alvorligt og vil i gentagelsestilfælde
være nødsaget til at anmelde vedkommende.

Vi håber, du har forståelse for nødvendigheden
af at overholde parkeringsforbudet fremover, så
du og vi andre i tilfælde af tilskadekomst eller
brand ikke forværrer situationen.
Mvh. Hørsholm Rungsted Tennisklub.

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.

Rungsted Anlægget ødelagt af vandskade
Efter en masse frivillige banehjælpere havde hjulpet Abdel og Peter med
klargøring af banerne på Bukkeballevej, var vi klar til at åbne sæsonen
dernede. Det blev dog en ekstrem kort sæson, idet alle banerne (på nær
bane 1) søndag nat blev oversvømmet og ødelagt af et sprunget
hovedvandrør. Bane 2-6 er derfor på foreløbig ubestemt tid lukket ned og
vi taler med kommunen om syn og skøn og dermed en forsikringssag. Vi
forsøger naturligvis så hurtig som mulig at få genetableret banerne, men
skaderne er så omfangsrige, at det ikke er noget vi selv kan gå igang
med. Vi vil løbene informere medlemmerne om situationen.

God weekend fra os alle i HRT
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