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Mikkel Schultz og Alexander Kjærgaard
Rejnhold og Sönke Capell bliver det nye
trænerteam
Det er en stor glæde, at kunne informere alle klubbens medlemmer, at
HRT har signeret med klubbens tyske træner Sönke Capell, som
hermed bliver fuldtidsansat og med titel af Cheftræner. Sönke har
hidtil arbejdet i klubben på konsulentbasis. Derudover har HRT
underskrevet kontrakter med to dygtige danske trænere. Det drejer
sig om nuværende Sportschef i Skovshoved Tennisklub Mikkel
Schultz og nuværende Cheftræner i Ha-Væ Tennisklub Alexander
Kjærgaard Rejnhold. Mikkel får titel af Cheftræner, hvis funktion han
deler sammen med Sönke. Alexander får titel af Udviklingschef.
Sönke starter den 16 april og de andre den 30 april. Alle 3 trænere får
de fleste banetimer i turneringsgruppen, men også i
Voksentræningen. Vi håber med dette team, sammen med den
nuværende trænerstab, at have skabt rammerne for et nyt
blomstrende HRT på vej mod nye højder
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UM - Danske Mesterskaber for Juniorer blev en
stor succes
Omkring 500 spillere deltog i UM som HRT var vært for. Vi havde i
klubben lagt et stort forarbejde i at lave og levere et stort tennisevent
rundt om turneringen. Der var E-Sports rum med instruktører og
bordtennistelt, Snapchat konkurrencer og dagens tipskupon.
Tidligere jægersoldat og Camp True North leder Nicolai Moltke-Leth
holdt foredrag "Sådan mestrer du dig selv" og Frederik Løchte
Nielsen holdt sammen med Philip Hjorth en Tennis Clinic. HRT fik
selv 1 guld medalje i u16 pigedouble med Olivia Beck og 3
sølvmedaljer i double med Ida Hasselbalch i u18 pigedouble og
Christian Grønfeldt i u12 drengedouble og Marie Søndergaard Juhl i
u14 pigedouble. Derudover var der bronzemedaljer i u18 pigesingle til
henholdsvis Ida og Mathilde Tranberg og Sarah Granhof i pigedouble
u18. Alle disse fine resultater placerede HRT på en flot 5 plads over
de bedste UM klubber. Et så stort arrangement kan ikke fungere uden
et hav af frivillige kræfter og der skal lyde en kæmpe tak til alle
frivillige, uden hvis hjælp UM ikke kunne havde ladet sig gøre.Og så
en særlig tak til Christian Waage og Peter Karsholt som uundværlige
mentorer og til Mette for et kæmpe arbejde og debutant som
Tournament Director, og sidst men ikke mindst for Janne i Cafe
Amokka der sled og slæbte alle dagene.
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Her ses tavlen over alle de frivillige

Frivillige søges til baneklargøring på Rungsted
Anlægget
Fra den kommende udendørssæson sættes Rungsted Anlægget på bukkeballevej i
ordentlig stand. Kommunen beskærer de store grene indover banerne. Vi får
renoveret hegnet - i første omgang bane 1-4 og bundbrædderne bliver udskiftet.
Klubhus taget er blevet beskadiget i forbindelse med kommunens fældning af det
store træ, så det bliver også fornyet. Selve grusbanerne er i forholdsvis dårlig stand,
så hvis dette skal bringes op på nogenlunde acceptabelt niveau, har vi brug for en
arbejdsteam af frivillige der sammen med vores 2 servicemedarbejdere Abdel og
Peter, klargør dem med kærlig hånd. Vi arrangerer 2 arbejdsweekends hvor vi har
brug for omkring 10 frivillige hver gang. Første gang 14 og 15 april fra kl 9-13.
Kontakt Peter på peter.heidensleben@email.dk hvis du har lyst til at give en hånd
med. Næste arbejdsweekend vil være den 27-29 april. Mere info følger om sidst
nævnte.

Prisstigninger på medlemskontingenter
Klubbens ledelse har besluttet at lade alle medlemskontingenter stige med 8 % fra
udendørs sæsonens start 2018. Prisstigningerne skal ses som udtryk for at klubben
gennem de sidste 4 år ikke har ladet kontingentet stige, og at HRT med denne
stigning stadig er billigst sammenlignet med de 2 andre store klubber i Danmark; HIK
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stigning stadig er billigst sammenlignet med de 2 andre store klubber i Danmark; HIK
og KB. Den øgede indtægt skal bl.a være med til at financiere renoveringen af
klubbens forskellige anlæg over de kommende år.

Klubtøj fra Yonex
Det nye klubtøj fra Yonex er kommet. Vi håber så mange af klubbens holdspillere
børn som voksne har lyst til at købe et sæt. Der er prøvedage torsdag den 19. april
16-19 og tirsdag den 24. april 16-19. Se meget mere om tøjet og priser ved at klikke
her.

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

Sommercamp i uge 27
Kom og tilbring noget af din sommerferie på vores fantastisk anlæg sammen med
alle dine tenniskammerater og HRT's dygtige trænere. Det vil helt sikkert blive den
bedste uge i din
sommerferie!
Sommercampen afholdes i uge 27 i tidsrummet 9-15 og vil indeholde en blanding af
tennistræning, pointspil, konkurrencer og andre boldspil/lege.
Alle som træner på vores juniortræning og/eller vores U10 turneringstræning kan
deltage på campen.
Deltagelse koster kun 1.190 kr. for hele ugen (30 timer). Bemærk at der er frokost og
frugt/snacks pause med i prisen alle 5 dage.
Tilmeld dig [her]
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Torsdagsspisning i April måned
Husk at tilmelde jeg torsdagsspisning hos Janne i Cafe Amokka
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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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