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NY FORPAGTER I VORES CAFE
Det er med stor glæde vi kan annoncere at
Janne og har overtaget Caféen i Hørsholm
Rungsted tennisklub.
Janne har drevet restaurant i golf klubber og
Charlottenlund Travbane og er kendt for at
skabe en god og behagelig stemning for klub
medlemmer.
Janne stod for den gode mad til klubfesten og vi
ser frem til at byde ham velkommen i HRT, hvor
Cafeen igen skal være et lokalt og hyggeligt
samlingspunkt for klublivet.
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samlingspunkt for klublivet.
Hver dag vil der blive serveret en dagens ret.
.
Janne vil holde åbent fra kl. 10 til 21 i
hverdagene og fra 11-16 i weekenden og
selvfølgelig ved arrangementer.
Janne vil starte op i løbet af uge 41
Husk på at den bedste måde at skabe et
godt klubliv, er ved aktivt at deltage.
FAST BANE
Indendørs sæsonen er nu i fuld gang. Hvis du
gerne vil have en fast bane i vintersæsonen, har
vi ledige tider på hverdage efter kl. 21.00 og
i weekenden. Kontakt kontoret på info@hrttennis.dk
Denne weekend har vi løse banetimer fra kl.
12.00 om lørdagen og frem og om søndagen fra
kl. 11.00 og frem. Se mere på hjemmesiden.
EFTERÅRS FERIEN UGE 42
I efterårsferien afholder vi en stor international
ITF turnering for juniorer. Kom forbi og se god
tennis ! Det betyder at der er en del
baneaflysninger. Gå ind på hjemmesiden for at
se nærmere. Alle er blevet kontaktet fra
https://us11.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1371421
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se nærmere. Alle er blevet kontaktet fra
kontoret.
Drop in i uge 42 fungerer kun fredag den 20
oktober om aftenen. Alle andre tider er aflyst.
NYT FRA KONTORET
Alle faktura vedrørende træning kommer ud i
løbet af næste uge
VOKSEN TRÆNING
Der er næsten fuldt booket, men vi har enkelte
ledige pladser på holdet Fredag 18-19 Alle
Niveauer samt Mandags holdet fra 19-20.30 Øvet
Niveau. Kontakt Carsten Kraghede hvis du er
interesseret på carsten@hrt-tennis.dk
Bliv medlem af Danmarks bedste tennisklub, TRYK HER

God weekend fra Hørsholm Rungsted Tennisklub
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Slutspil for hold på KB
Både vores dygtige damer samt vores herrer
hold spille i sidste weekend slutspil som blev
afholdt på KB´s anlæg på Pile Alle

HRT´s damehold mødte i semifinalen HIK´s
stærke hold og vi desværre måtte tage hjem
med et nederlag efter mange lige, og
spændende kampe.
I kampen om 3 pladsen mødte vores damer
Gentofte I en kamp som kunne være faldet ud til
begge hold - måtte vi desværre se os besejret
og måtte tage hjem uden medaljer, men med en
masse erfaring i bagagen.
HRT´s herrerhold stod i semifinalen også over
for HIK, og i en kamp der var sindsygt
jævnbyrdig, måtte vi desværre se os besejret 40 til trods for at vi havde haft 3 af kampene ude i
matchtiebreak. Vi var desværre ikke skarpe nok
på dagen.
I kampen om 3 pladsen mod Lyngby´s herrer,
var der ingen tvivl om resultatet, og et stærkt
spillende HRT mandskab tog bronze med hjem
til klubben.
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til klubben.
Tak for indsatsen til alle, og lad os se om vi ikke
kan gøre det endnu bedre næste år.
Klubfest den 23. September 2017 kl. 18.30
Kom og vær med i dette års klubfest og vær med at markere en ny stor
udendørssæson er ved at være slut.
Finalerne til klubmesterskaberne bliver spiller i løbet af dagen og der vil derfor være
præmie overrækkelse under middagen.
Pris er 185,00 pr. person og 105,00 for børn under 12 år.
Der skal forudbetales til mobilepay 40705400 med teksten ”klubfest” og husk
at skriv navn
Prisen inkluderer:
Velkomst drink, buffet, kaffe og kage samt en hotdog kl. 24:00.
Drikkevarer kan købes i caféen (kun kontanter og mobile Pay)
Efter middagen vil der være musik og mulighed for dans.
Så skynd jer at tilmelde jer til festen til dbk@inter-gastro.dk senest tirsdag d. 19.
september

Formanden afgang
Flemming Heegaards udramatiske afgang som formand har, måske ikke
overraskende, givet anledning til spekulationer om årsagen hertil, hvoraf nogle
vanskeligt kan opfattes som begrundet i andet end et ønske om at tilsværte
Flemming.
Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at understrege, at aftalen med Flemming
Heegaard om at fratræde, intet har med det nu ophørte samarbejde med
CozyKitchen at gøre eller i øvrigt er begrundet i andet end en samlet vurdering af
hvad der efter parternes opfattelse tjener klubbens tarv bedst.
Vi ser derfor med stor alvor på, at visse medlemmer medvirker til at sprede disse
usandheder om årsagen til Flemmings afgang og opfatter det som en helt urimelig
personlig chikane mod Flemming som har ydet en stor indsats for HRT i se senere
år.
Det betyder også, at ophører det ikke omgående vil vi tage de nødvendige skridt i
den anledning.
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Hold fokus på bolden – tak.

KEK holder ferielukket.
fra d. 12/9 - 1/10

Vores trænere kan træffes i HRT på
følgende tidspunkter.
Joachim Bengtsson
Tirsdag kl.
Carsten Kraghede
Fredag kl.
Michael Rasmussen
Torsdag kl.
Sönke Capell
Onsdag kl

11-12
11-12
11-12
10-11

Poul Munck er i HRT hver torsdag.
HRT har været så heldige at få den dygtige Poul Munck tilknyttet
klubben, Poul har hjulpet mange tennisspillere med stor succes, du
har nu muligheden for at booke ham på telefon 26 10 07 35 eller hans
eget bookingsystem TRYK HER
HVEM ER POUL MUNCK Klik her

Bliv medlem af Danmarks bedste tennisklub, TRYK HER

God mandag fra Hørsholm Rungsted Tennisklub
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HRT - Facebook www.hrt-tennis.dk

HØRSHOLM RUNGSTED TENNISKLUB STADIONALLE 9 2960 RUNGSTED
Tlf: 45 76 54 00 www.hrt-tennis.dk

INSPIRATION, VIDEN OG HJÆLP TIL AT BLIVE EN BEDRE TENNISSPILLER
Du kan opdatere dine indstillinger eller afmelde dig maillisten
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