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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.
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Ulovlig Parkeringer langs Scanomat Hallen og
Hørsholmhallens parkerings plads lukker ned til
den 24 august.
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.

P-pladsen foran Hørsholm Hallen lukkes til den 22. maj 20018.
Erstatningspladser findes tæt på
Hørsholm Kommune er i gang med at renovere og forbedre p-pladsen foran
Hørsholm Hallen. Som led i arbejdet, er det nødvendigt at lukke hele p-pladsen fra
den 22. maj 2018 til den 24. august 2018. Busholdepladsen lukkes ikke i perioden,
men vil blive lukket senere, sandsynligvis  11. juni 2018.
 



Der er en ny p-plads med 85 pladser tæt på, hvor det er muligt at parkere. P-pladsen
ligger Stadionalle 3, 2960 Rungsted kyst 100m syd fra Hørsholm Hallen. Når
renoveringen er tilendebragt i slutningen af august 2018, vil der være 105 pladser til
rådighed. Før arbejdet gik i gang den 1. maj var der plads til 66 biler.

Følgende information vil blive sat på ulovligt parkerede biler langs Scanomat Hallen

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 åbner delvis igen lørdag
den 19 maj
Efter sidste uges store vandskade på Bukkeballevej, som medførte
vandskader på alle baner på nær bane 1, er bane 1-4 nu igen spilbare fra
imorgen lørdag den 19 maj. Husk i denne tørre tid og med de ny
renoverede  bløde baner at vande meget, så banerne får mulighed for at
sætte sig. Vi forventer at bane 5 og 6 åbner sidste i uge 21.

 

God weekend  fra os alle i HRT
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