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Spørgeskema undersøgelse i HRT
Vi ønsker i HRT at høre medlemmernes mening omkring klubbens interne
og eksterne kommunikation. Derfor håber vi meget, at du har lyst til at
bruge 2 min på denne spørgeskema undersøgelse. Klik på
linket https://da.surveymonkey.com/r/GYHBQXL Det vil forhåbentlig gøre os klogere på
hvilken retning vil skal gå ! Linket vil ligeledes snart komme på hjemmesiden.

Cafe Amokka
Vores forpagter Janne er i øjeblikket sygemeldt, og for de næste ca. 10 dage er det
Cozy Kitchen som midlertidigt overtager driften. Ulrik som driver Cozy Kitchen kan
kontaktes på 31150005. Fra uge 28 og frem til og med uge 30 er der ferielukket.

Arbejdsaften i HRT torsdag den 28 Juni
Grundet den meget tørre periode med dejlig sol, har vores servicemedarbejdere
brugt ml 18-20 timer ugentlig på vanding af banerne på stadion alle og på
bukkeballevej. Det har så omvendt betydet at andre opgaver ikke er blevet nået.
Derfor indkalder vi til ny arbejdsaften TORSDAG den 28 juni kl. 17.00 - 19.00 med
efterfølgende spisning. Opgaven vil primært gå på at fjerne græs og ukrudt ved
kanterne på alle baner. Du må meget gerne medbringe egen spade og lille have
skovl. Vi håber du har lyst til at deltage, så vi kan få anlægget til at stå rigtig flot. Du
må meget gerne tilmelde dig til tw@hrt-tennis.dk i forhold til madbestilling, men det
er også fint hvis du bare dukker op. Bane 1-4 står nu rigtig flot, og vi fortsætter på
torsdag med bane 5-9. Tusind tak til alle der deltog i mandags.

Sommercamps Juniorer
Kommunale sommercamps
Igen i år afholder HRT sommercamps for alle kommunes børn i ugerne 27, 28 og 32
Tilmeldingen åbnede i går og på det første døgn fik vi rekord mange 70 tilmeldte
over de 3 uger. Som noget nyt tilbyder vi også en sports-pasningsordning frem til kl.
16 hver dag.
Vi deler de tilmeldte ind i alder og niveauer. Dermed er sommercampen for alle
juniorer, børnebørn mm. som allerede spiller eller har lyst til at prøve kræfter med
tennis.

Tennis 6 til 14 år (uge 27)
Mandag d. 2. juli til fredag d. 6. juli
Tilmeld og læs mere [her]

Tennis 6 til 14 år (uge 28)
Mandag d. 9. juli til fredag d. 13. juli 
Tilmeld og læs mere [her]

Tennis 6 til 14 år (uge 32)
Mandag d. 6. august til fredag d. 10. august
Tilmeld og læs mere [her]
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

Sommercamp Seniorer 55+
Tirsdag den 31. jul til torsdag 2. aug fra kl. 09:00 - 13:00
For alle letøvede og øvede fra 55 år.
Denne tenniscamp er et tilbud, hvor du kan:
• Få instruktion til hvordan du forbedrer dine slag, med udgangspunkt i dine slag som
de er nu.
• Få spillet en masse doublekampe og få tips til hvordan du gør din hverdagsdouble
bedre og mere sjov.
For at være med på denne camp er det vigtigt at du har spillet tennis før og I bliver
inddelt efter niveau, så I spiller med jævnbyrdige.

Det er HRT træner Alexander Rejnhold der står for campen.
Tilmelding via dette link www.dgi.dk/201818806018

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 !
Tilmelding via dette link: https://hrt-tennis.halbooking.dk/proc_holdplan.asp

Baneaflysninger de kommende uger
Traditionen tro er det igen tid til Kyst Turneringen, som starter imorgen den 23 juni. I
morgen går det løs med kvalifikationskampe til Tennis Europe/TE u14 og u16
rækkerne og ligeledes starter Kyst Veteran- Suenson Championships. Fra mandag
starter hovedturneringen i TE, så kig forbi og se junior toptennis og hvem ved,
måske også en kommende Wimbledon mester. Mandag til onsdag er de store
spilledage. Vi forventer at være færdige mellem kl. 18.00-19.00 disse dage, men gå
ind på banebookingen i løbet af dagen, så du kan følge med i banesituationen, idet
vi frigiver banerne, så snart vi kan se at vi ikke kommer til at bruge dem. Fredag den

29 juni er der finaler i Kyst Veteran og samme dag starter Kyst National i alle
juniorrækkerne. Lørdag den 30 juni er der finaler i Kyst Te Turneringen. Og ellers så
står Rungsted anlægget klar til klubbens medlemmer.

God weekend fra os alle i HRT
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