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Nyt fra HRT Kan du ikke se mailen klik her

Voksen Camp i Vinterferien
Hvorfor tage på skiferie i uge 7 og brække benet når HRT inviterer til
voksencamps for alle aldre og niveauer på voksentræningen.
 
Sved på panden camp - Mandag d. 12. februar fra kl. 16-18
Vi træner på bane 6-9 i Amokka og  arrangementet er
inklusiv aftensmad i Cafe Amokka ca. kl. 18.15

"Sved på panden" campen består af en masse intensive øvelser og
spil hvor du får sved på panden. 
 
Campen koster 350 kr og er inklusiv en middag ekskl.
drikkevarer. Der er plads til 16 deltagere.
 
Sved på panden camp - Tirsdag d. 13. februar fra kl. 10-12
Vi træner på bane 6-9 i Amokka og  arrangementet er inklusiv frokost
i Cafe Amokka ca. kl. 12.15

"Sved på panden" campen består af en masse intensive øvelser og
spil hvor du får sved på panden. 
 
Campen koster 350 kr og er inklusiv en frokost ekskl. drikkevarer. Der
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Campen koster 350 kr og er inklusiv en frokost ekskl. drikkevarer. Der
er plads til 16 deltagere.

Double camp - Torsdag d. 15. februar fra kl. 10-12
Vi træner på bane 6-9 i Amokka og  arrangementet er inklusiv frokost
i Cafe Amokka ca. kl. 12.15

På "Double" campen øver vi taktik og position på banen. 
 
Campen koster 350 kr og er inklusiv en frokost ekskl. drikkevarer. Der
er plads til 16 deltagere.
 
 
Du kan tilmelde dig alle vores camps i uge 7 via klubbens halbooking
[klik her] Tilmelding foregår efter "først til mølle" princippet
 

Lørdags Drop-In  Nyt tiltag
Lørdags Drop-In er et åbent arrangement for alle HRTs medlemmer
med normalt seniorkontingent.

Vi tilbyder 24 pladser til en pris på 675 kr for 11 gange. Det vil også
være muligt at tage chancen og møde op på dagen. Her vil prisen
være 100 kr og man skal være indstillet på at tage chancen da man
kun kan deltage hvis der er plads på dagen.
 
d.3, d.10 og d.17. februar
d.3, d.10, d.17 og d.31. marts
d.7, d.14, d.21 og d.28 april
I alt 11 gange frem til sommersæsonen
 
Det drejer sig om bane 1, 2, 3 og 4 i Scanomat Hallen undtagen d. 31.
marts hvor vi har fået baner i Amokka Hallen fra kl. 17-19 da HRT er
vært for UM.
 
I kan tilmelde jer via halbooking [klik her]
 
Vi håber meget at lørdags-dropin vil blive et attraktivt arrangement
baseret på en masse fællesskab, tennis, sjov og hygge med mulighed
for at få nogle nye tennisbekendskaber. Når i lærer hinanden bedre at
kende ville det f.eks. være skønt hvis i kunne afslutte dagen i Cafe

https://hrt-tennis.halbooking.dk/proc_holdplan.asp
https://hrt-tennis.halbooking.dk/?holdnr=1033
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kende ville det f.eks. være skønt hvis i kunne afslutte dagen i Cafe
Amokka og indbyrdes lave spilleaftaler
 

Elitedivisionsholdet Damer spiller mod
Lyngby   
I mellemspilsgruppen i elitedivisionen, hvor der kæmpes om pladser
til DM slutspillet for hold, spiller HRT Damer mod Lyngby imorgen
lørdag den 27 januar kl. 12.00. Herreholdet spiller på udebane kl.
13.00 mod HIK. 2-holdet herrer spiller ligeledes hjemme kl. 13.00 mod
Holbæk og 2-holdet damer også hjemme mod ATK kl. 17.
 

Nyt fra Bestyrelsen
Som led i klubbens nye politik omkring mere åbenhed, vil der efter
hvert bestyrelsesmøde være et "Nyt fra Bestyrelsen"  
 
Bestyrelsen følger nøje regnskabs tallene og der bliver løbene
strammet op. Vi kører fremover med rullende måneds budgetter, så vi
så hurtig som mulig kan korrigere evt afvigelser.
Alle klubbens medlemmer får fremad rettet klubbens nyhedsbrev pr
mail.
Solar fonden har bevilget 30.000 kr. til en ny markise på udendørs
terrassen, som vi igangsætter i løbet af foråret
Bestyrelsen konstituerede sig selv med følgende udvalg: 
Aktivitetsudvalget   Formand Christoffer Bertelsen
Anlægsudvalget   Formand Finn Jensen
Juniorudvalget   Dorte Buch Kemp
Holdudvalget   Dorte Buch Kemp
Sponsorudvalget   Joakim Raben Ulrick Brandt Chrisoffer Bertelsen
Sportsudvalget   Jacob Aaes Ulrick Brandt, Carsten Gildum
Cafeudvalget   Interesserede kan henvende sig til klubchef Thomas
Wahl på tw@hrt-tennis.dk  Her drejer det sig primært om koordinering
af frivillige hjælpere til klubbens 3 store turneringer om året.
I forbindelse med klubbens traditionsrige Kyst Turnering i uge 26
planlægger HRT at afholde en Veteran turnering.
 

Parkering - Politiet uddeler parkeringsbøder
I torsdags kom Politiet forbi og uddelte en hel masse
parkeringsbøder for ulovlig parkerede biler på idrætsparkens
område. Så pas på hvor du parkerer din bil !!!!
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område. Så pas på hvor du parkerer din bil !!!!
 

Aktivitetsudvalget søger medlemmer
Det nye Aktivitetsudvalg (som tidligere blev kaldt Play'n'joyudvalget)
er ved at konstituere sig. Hvis du har lyst, har du her mulighed for at
præge HRTs sociale aktiviteter enten som fast medlem af udvalget
eller som frivillig i forbindelse med konkrete aktiviteter. I
Aktivitetsudvalget vil vi især gerne have inddraget flere forældre til
børn og unge tennisspillere, men alle er velkomme til at ytre deres
interesse ved henvendelse til Christoffer.bertelsen@gmail.com
 

Torsdagsklubben - Lækker mad i Cafe Amokka
Kom og deltag i HRT`s nye spiseklub hver torsdag kl. 18.30 i Cafe
Amokka hvor Janne tryller i køkkenet.

 

Rigtig god weekend fra os alle i HRT

mailto:Christoffer.bertelsen@gmail.com
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Rigtig god weekend fra os alle i 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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