
Nyt fra HRT Kan du ikke se mailen klik her

Flot DM sølvmedalje til Maxim
I weekenden blev der spillet DM i Hillerød. I herrerækken havde vi både Maxim
Landa og Morten Lyngbæk med, men efter uheldig lodtrækning skulle de mødes i
første runde. Efter en spændende kamp tager Maxim sejren hjem. Kvart- og
semifinalen skabte ikke store problemer, og Maxim var nu i finalen mod tidligere HRT
spiller Philip Hjort. Efter en ekstrem tæt kamp måtte Maxim se sig besejret 10-8 i
tredje sæt.
Kæmpe tillykke med det flotte resultat, Maxim!!
 

 

HRT's nye klubtøj - kom og prøv!
Vi afholder to Yonex klubtøjs prøvedage, hvor man kan prøve klubbens nye klubtøj i
cafeen. Du kan købe (og tage med hjem) din klubpakke gennem KEK`s Corner, og
få sat HRT logo på.
 
Dagene bliver:
 
TORSDAG DEN 19 APRIL FRA 16-19
 
TIRSDAG DEN 24 APRIL FRA 16-19
 
Se meget mere om tøjet og priserne [her]  
 

Standerhejsning den 2. maj
Så er det tid til at skyde udendørssæsonen i gang! Vi inviterer derfor til
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standerhejsning onsdag den 2 maj fra kl. 17.00, hvor der vil være tennis turnering for
ALLE klubbens medlemmer. For nærmere info klik [her]

 

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.

http://www.hrt-tennis.dk/standerhejsning-2016
http://www.hrt-tennis.dk/wp-content/uploads/2016/04/Standerhejsning-2018.jpg


Åben for Voksentræning udendørs 2018
Vi har nu åbent for tilmelding til voksentræning i udendørssæsonen

Deltagerne i indendørssæsonen har haft en uge til at vælge om de ville fortsætte,
men nu er tilmeldingen åben for alle.
Hvis du vil læse mere eller tilmelde dig så [klik her]

Vi glæder os til at se dig til en ny og spændende udendørssæson.

Med venlig hilsen
TRÆNERTEAMET

 

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

God weekend  fra os alle i HRT
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HRT - Facebook www.hrt-tennis.dk

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