
Nyt fra HRT Kan du ikke se mailen klik her

Mikkel Schultz og Alexander Kjærgaard
Rejnhold og Sönke Capell bliver det nye
trænerteam
Det er en stor glæde, at kunne informere alle klubbens medlemmer, at
HRT har signeret med klubbens tyske træner Sönke Capell, som
hermed bliver fuldtidsansat og med titel af Cheftræner. Sönke har
hidtil arbejdet i klubben på konsulentbasis. Derudover har HRT
underskrevet kontrakter med to dygtige danske trænere. Det drejer
sig om nuværende Sportschef i Skovshoved Tennisklub Mikkel
Schultz og nuværende Cheftræner i Ha-Væ Tennisklub Alexander
Kjærgaard Rejnhold. Mikkel får titel af Cheftræner, hvis funktion han
deler sammen med Sönke. Alexander får titel af Udviklingschef.
Sönke starter den 16 april og de andre den 30 april. Alle 3 trænere får
de fleste banetimer i turneringsgruppen, men også i
Voksentræningen.  Vi håber med dette team, sammen med den
nuværende trænerstab, at have skabt rammerne for et nyt
blomstrende HRT på vej mod nye højder
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Standerhejsning den 2. Maj
Husk at sætte et stort X i kalenderen Onsdag den 2 maj fra kl. 17.00, hvor der vil
være tennis turnering for ALLE klubbens medlemmer. Nærmere information følger
snarest
 

Tennissportens Dag den 5. Maj
Vi åbner tennisklubben op for alle byens borgere lørdag den 5 maj fra kl. 12-15, for
at vise og fortælle om hvor fantastisk en sport tennis er, og at vi har plads til flere. I
som medlemmer må meget gerne sprede budskabet om TS-Dag og invitere venner
og familie herned. Vi præmierer hvert nyt medlem i henviser med 2 rør næsten nye
Head bolde kun brugt en kamp under UM og den af jer som henviser flest nye
medlemmer vinder en Pro Lektion med en af klubbens prof trænere og nr 2 vinder en
Yonex Ketsjerbag. På dagen serverer klubben lidt at drikke og spise og der vil være
Kidz Zone for børn og Voksenintroduktion og informationstelt omkring medlemskaber
og træningsmuligheder. Alle nye medlemmer der melder sig ind den 5 maj og 14
dage frem får en gratis tennisketsjer.



Cheftræner søger bolig
En af klubbens cheftrænere Sönke Capell søger bolig her fra slutningen af april
måned. Det kan være et anneks eller et sommerhus eller nogen andet. Kontakt
Sönke direkte på sc@hrt-tennis.dk

Frivillige søges til baneklargøring på Rungsted
Anlægget
Vi søger hjælpere til  baneklargøring på Rungsted Anlægget imorgen
lørdag den 14 april og søndag den 15 april fra kl. 9-13. Så kære medlem 
kom gerne forbi og hjælp til med at få banerne på bukkeballevej på fode
igen. Anlægget trænger til en kærlig hånd og vi får fældet de store grene
ind over banerne og får renoveret hegnet rundt om bane 1-4. Kom
gerne ned enten lørdag eller søndag formiddag eller kontakt vores
servicemedarbejder Peter på 61410292. Den 27-29 april har vi en ny
arbejdsweekend. Mere info følger omkring dette. 

God weekend  fra os alle i HRT
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