
02/02/2018 08.46Campaign Overview | MailChimp

Side 1 af 5https://us11.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1371477

Nyt fra HRT Kan du ikke se mailen klik her

Voksen Camp i Vinterferien uge 7
HRT tilbyder som noget nyt i vinterferien i uge 7  en Camp for voksne.
Vi kender endnu ikke dagene men det bliver med efterfølgende fælles
spisning i Cafeen, som var en succes i juleperioden. Vi håber at
mange af klubbens medlemmer, som ikke er på ski. har lyst til at
deltage Aktiviteten skal også ses som en ny linie hvor HRT vil tilbyde
mange forskellige aktiviteter til klubbens medlemmer. Mere
information følger i næste nyhedsbrev.

HRT søger frivillige hjælpere til UM i påsken 
HRT og DTF har forhandlet sig frem en 2 årig aftale omkring
afholdelse af de danske mesterskaber for juniorer indendørs, som i
2018 og 2019 kommer til at foregå i påsken i HRT. Vi er rigtig stolte og
glade for at DTF igen har valgt os som UM arrangør og vi ser frem til
at afholde et flot arrangement, hvor der er brug for mange frivillige
kræfter, der har lyst til at hjælpe til .Kontakt gerne allerede nu Mette
Bonnesen på mette@hrt-tennis.dk, hvis du ønsker at give en hånd
med og være med til at skabe den unikke atomosfære, når HRT
arrangerer stor Tennisfest til UM

Pensionist bookings rettigheder udvides  
Vi udvider bookingsrettigheden for pensionist medlemmer frem til kl.
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Vi udvider bookingsrettigheden for pensionist medlemmer frem til kl.
15.00 på hverdage pr. 1 januar 2018.(indtil nu har det været indtil kl.
13.00) Så håber vi at der bliver endnu mere gang i banerne.

Træningscamp for Voksne i september
I april afholder vi en Forårs camp til Kroatien. Men allerede nu vil vi
gerne annoncere, at vi til september 2018 vil afholde en Efterårscamp
for Voksne ligeledes til Kroatien. Mere information følger i
februar/marts måned.

Cafe Amokka åbningstider
Cafe Amokka har åbent på hverdage ml kl. 10-14 og ml kl. 17-20.30.
Om lørdagen ml kl. 10-14, og om søndagen er der som udgangspunkt
lukket. Hvis I ønsker at arrangere en frokost eller middag eller anden
begivenhed, så kontakt vores forpagter Janne på 42750679. 

Renovering af omklædningsrum
Vi er igang med at renovere omklædningsrummene og er startet hos
herrerne, hvor vi har forsøgt at fjerne kalkaflejringer i badene og nu
arbejder videre med slibning af bænke, for til sidst at male 
 

Rigtig god weekend ønskes I alle sammen fra HRT 
 

 

Voksen Camp i Juleferien
HRT tilbyder som noget nyt denne juleferie også en Camp for voksne.
Dette foregår i dagene 27 og 28 og 29 december med efterfølgende
fælles spisning i Cafeen .Der er stadig få ledige pladser, men der er
rift om pladserne !  Man tilmelder og betaler for de enkelte
camps/dage enkeltvis inde i klubbens online bookingssystem. Klik
her for tilmelding. Vi håber at mange af klubbens medlemmer har lyst

https://hrt-tennis.halbooking.dk/proc_holdplan.asp
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til få pudset formen af efter julens gode mad. Aktiviteten skal også
ses som en ny linie hvor HRT vil tilbyde mange forskellige aktiviteter
til klubbens medlemmer.
 

UM til HRT 
HRT og DTF har forhandlet sig frem en 2 årig aftale omkring
afholdelse af de danske mesterskaber for juniorer indendørs, som i
2018 og 2019 kommer til at foregå i påsken i HRT. Vi er rigtig stolte og
glade for at DTF igen har valgt os som UM arrangør og vi ser frem til
at afholde et flot arrangement, hvor der er brug for mange frivillige
kræfter, der har lyst til at hjælpe til.
 

Pensionist bookings rettigheder udvides  
Vi udvider bookingsrettigheden for pensionist medlemmer frem til kl.
15.00 på hverdage pr. 1 januar 2018.(indtil nu har det været indtil kl.
13.00) Så håber vi at der bliver endnu mere gang i banerne.
 

Træningscamp for Voksne i september
I april afholder vi en Forårs camp til Kroatien. Men allerede nu vil vi
gerne annoncere, at vi til september 2018 vil afholde en Efterårscamp
for Voksne ligeledes til Kroatien. Mere information følger i
februar/marts måned.
 

Cafe Amokka åbningstider
Cafe Amokka har åbent på hverdage ml kl. 10-14 og ml kl. 17-20.30.
Om lørdagen ml kl. 10-14, og om søndagen er der som udgangspunkt
lukket. Hvis I ønsker at arrangere en frokost eller middag eller anden
begivenhed, så kontakt vores forpagter Janne på 42750679. I julen
holder Cafeen lukket den 23-25 december.
 

Åbningstider mellem jul og nytår i HRT 
Så er det snart Jul. Vi lukker hallerne den 24. december kl. 14.00 og
¨åbner igen den 25. december kl. 8.00. Vi lukker igen den 31.
december kl.16.00 og åbner igen den 1. januar kl. 8.00.  Den 30.
december lukker vi delvist i Amokka Hallen idet vi vasker banerne. 
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Rigtig god weekend og glædelige jul og et lykkebringende nyt år
ønskes I alle sammen fra HRT 
 

 

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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