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Bukkeballevej anlægget åbner 5 maj med 4
baner
I morgen lørdag den 5 maj åbner vi op for Rungsted Anlægget på bukkeballevej.
Abdel og Peter har sammen med frivillige fra klubben sat de 4 første baner i stand.
Det har krævet hårdt arbejde, idet banerne har været  i meget dårlig stand. Ligeledes
har vi fået kommunen til at kappe nogle af de lavere sidegrene ind over banerne, så
det nu er nemmere at lobbe når man er presset helt ned i baghegnet ! Ligeledes har
vi besluttet at få renoveret det gamle hegn rundt om banerne, og vi starter i år med
bane 1-4. Klubhuset har denne vinter været udsat for væltede trægrene ned over
taget, som har medført utætheder og vandskader. Kommunen er i gang med at
undersøge forsikringsforhold, og vi håber meget, at vi inden alt for længe har et
fungerende klubhus igen. Men alt i alt skulle det skønne anlæg på bukkeballevej
gerne i år være i bedre form end tidligere. Bane 5 og 6 starter vi med at sætte i stand
i begyndelsen af næste uge. Peter vil fra i næste uge, have sin daglige morgengang
på Rungsted Anlægget.
 

Tennissportens Dag den 5. Maj
Vi åbner tennisklubben op for alle byens borgere imorgen 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. Spred og del gerne budskabet via vores facebook side. 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
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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.

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

 

God weekend  fra os alle i HRT
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