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Nyt fra HRT Kan du ikke se mailen klik her

Elitedivisions Dameholdet spiller lørdag
I morgen lørdag 4. november kl. 12.00 spiller 1-holdet damer hjemme
mod Gentofte.Kom forbi og se god tennis og støt holdet. Samtidig kl.
13.00 spiller 2-holdet Herrer hjemme mod Ryvangen.
 

Præsentation af Elitedivisionsholdet Herrer
Coach for 1-holdet Herrer Joachim Bengtson udtaler:
Vores 1 hold herrer spiller også denne vinter i Elitedivisionen og
målsætning er at blive top 6, så vi også næste vinter spiller i højeste
division.
 
Holdet består af følgende spillere:
 
 
- Filip Prpic, svensk fd top 200 spillere på ATP-ranglisten, har spillet i
HRT i mange år og føles som vores egen spillere.
 
- Maxim Landa, fd professionel spillere, som også nu arbejder som
trænere i klubben.
 
- Morten Lyngbæk, alle vores Morten, Mr HRT, fd halvtids pro spillere,
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- Morten Lyngbæk, alle vores Morten, Mr HRT, fd halvtids pro spillere,
har været i klubben sen han er født. Hjælper også til som trænere i
klubben.
 
- Carsten Gildum, også en rigtig HRT:re som været i klubben i alle
hans år, spillet på 1 hold, 2 holde, hjulpet til som trænere, hjælper til
som trænere, bestyrelses medlem og igen nu på vores 1 hold.
 
- Oscar Beck, vores bedste junior, har planer at tage på college, har
spillet på vores 2 hold i mange år, er nu oppe og banker på døren til 1
holdet.
 
Programmet for 1 holde herrer er:
 
4 nov. kl 13.00 Lyngby-HRT (måske spiller danmarks bedste herre
spiller Frederik L Nielsen og Kristian Pless for Lyngby)
 
11 nov. kl 12.00 ATK-HRT
 
18 nov. kl 12.00 HRT-Fruens Bøge
 
Vi håber at så mange som muligt af vores medlemmer kommer og ser
vores 1 hold spille.
 
Vi ses
 
Bh Joachim
 

Cafe Amokka og Julefrokoster
Cafe Amokka har åbent på hverdage ml kl. 10-14 og ml kl. 17-20.30. I
weekenden som udgangspunkt ml kl. 10-14. Hvis I ønsker at
arrangere en julefrokost eller andre arrangementer så kontakt vores
forpagtere Jan og Liz på 42756506 eller 42750679
 

Fast Banetilbud morgentimer og aftentimer
Hvis du enten er morgenfrisk og har lyst til at spille før du evt. skal på
arbejde, eller hvis du er "aftenfrisk", så har vi et godt tilbud til dig.
Køb en fast bane fra kl. 7.00 - 9.00 for bare 100 kr. pr.gang resten af
vintersæsonen. Eller køb en fast bane fra 21.00 - 23.00 fra mandag til
torsdag aften for bare 180 kr. pr gang resten af
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vintersæsonen.Kontakt Annette på kontoret på info@hrt-tennis.dk
 

Voksentræning for let øvet/ begyndere
Fredage fra kl. 18.00 - 19.00 har vi op til 3 pladser ledige. 
Søndage fra kl. 13.00 - 14.00 har vi op til 6 pladser ledige.

Er du interesseret så skriv til Carsten på carsten@hrt-tennis.dk
 

Parkering Scanomat hallen
Selv om det i øjeblikket er vanskeligt at få parkeringspladser, er det
strengt ulovligt at parkere sin bil nede ved Scanomat hallen, da dette
er en brandvej og der skal kunne komme en ambulance ned.
 

HRT Julebingo
Kom og hver med til årets Julebingo torsdag den 7. december kl.
18.30-21.00 Mere info følger, men reserver allerede nu den aften.
 

Carsten Kraghedes afskedsreception
Som alle nok ved, slutter Carsten som træner i HRT med udgangen af
året. Carsten har været en højt værdsat træner i klubben gennem
rigtig mange år, og derfor arrangerer klubben en afskedsreception
torsdag den 7. december fra kl. 17.45-18.30, hvor alle er velkomne.
 

Børnehjælpsdagen
Igen i år har HRT valgt at støtte Børnehjælpsdagens julelotteri.

Børnehjælpsdagens arbejde støtter via deres indsats de cirka 15.000
børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet i Danmark. Men de
kan ikke gøre det uden hjælp.

Vi har derfor brug for DIN hjælp.

Gå ind på kontoret til Annette og få udleveret nogle lodder og hjælp
os med at sælge lodderne. Lodderne kan sælges til venner, bekendte
og familiemedlemmer. Så hjælp os med at hjælpe børnehjælpsdagen
og sælge lodderne der, hvor I færdes i frem til Jul. Lodderne kan
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og sælge lodderne der, hvor I færdes i frem til Jul. Lodderne kan
sælges fra d. 31. oktober til d. 24. december og koster kr. 20,00.

Ved køb af et lod støtter man samtidig klubbens juniorarbejde med kr.
8,50 pr. lod, samtidig med at klubbens juniorer er med til at støtte en
god sag.

Vi håber på alles opbakning til projektet og håber at vi sammen kan
samle en masse penge ind til børnehjælpsdagen.
Der vil være en præmie til de 2 der sælger flest lodder.
 

Klubaften samt præmieoverrækkelse
Fredag den 17. november afholder HRT en Klubaften, hvor vi byder
på lidt at spise og drikke fra kl. 17.00, og hvor HRT præsenterer den
nye klubchef Thomas Wahl og den nye Cafe forpagter Janne(Jan)
Samme aften vil vi gerne overrække SM medaljer til 4 Juniorhold -
U12 drenge A-række og U16 Piger A-række og U16 Drenge række og
U18/Ungsenior 2 hold samt 2 Seniorhold - Motionist HRT 2 Kat 1 og
Motionist HRT 4 Kat 2A
 

God weekend fra Hørsholm Rungsted Tennisklub 
 

 

HRT - Facebook www.hrt-tennis.dk

https://www.facebook.com/groups/296409953771010/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/296409953771010/?fref=ts
http://www.hrt-tennis.dk./
http://www.hrt-tennis.dk./
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HØRSHOLM RUNGSTED TENNISKLUB  STADIONALLE 9 2960 RUNGSTED
Tlf: 45 76 54 00   www.hrt-tennis.dk
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