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Nyt fra HRT Kan du ikke se mailen klik her

Elitedivisions Damer spiller semifinale om DM
mod Gentofte
 
 Imorgen kl 9.00 spiller holdet semifinale mod Gentofte i Ølstykke
Tennisklub. HRT stiller stærkt op, så kom forbi og se et brag af en
kamp. Der lægges ud med 1 og 2 singler efterfulgt af 3 og 4 single og
til sidst 2 doubler. Finale søndag

Campaign Preview HTML Source Plain-Text Email Details

Nyhedsbrev HRT 9 Marts 2018

https://mailchi.mp/2e94506c8da6/hrt-nyhedsbrev-9-marts-2018?e=%5BUNIQID%5D
http://www.hrt-tennis.dk/
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Silvija Talaja stopper som træner i HRT
 
 Vi er kede af at Silvija har besluttet sig for at stoppe som træner i
klubben. Hun har været en meget værdsat træner og bliver svær at
erstatte. Silvija stopper med udgangen af denne måned. Hendes
sidste arbejdsopgave i Danmark bliver UM i Hørsholm, men heldigvis
er hun også med på klubbens træningslejr til Kroatien i april måned.
Der kommer nærmere info omkring afskedsreception. Klubben er i
gang med at prøve at finde en ny træner

 UM nærmer sig med stormskridt
 
Fra den 24 marts går det løs med UM/Danske Mesterskaber for
Ungdom i HRT. Vi er langt fremme med forberedelserne. Vi glæder os
til at præsentere Tennis DK for et brag af en Tennis Fest når 550
deltagere kommer til klubben for at spille UM. Der kommer til at
foregå mange spændende ting udenfor banen. Vi har stadig brug for
hjælpere, så hvis I har lyst så kontakt Mette på mette@hrt-tennis.dk
 

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, d.17 og d.31. marts
d.7, d.14, d.21 og d.28 april
I alt 11 gange frem til sommersæsonen
 



09/04/2018 10.36Campaign Overview | MailChimp

Side 3 af 8https://us11.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1616921

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
Amokka og indbyrdes lave spilleaftaler

Torsdagshygge - 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.
Tilmelding senest onsdag kl. 15.00 på opslagstavlen eller ring eller
sms på 42750679

https://hrt-tennis.halbooking.dk/?holdnr=1033
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Rigtig god weekend fra os alle i HRT
 

 

Elitedivisions Dameholdet spiller semifinale
imorgen mod Gentofte
 
Ef Imorgen lørdag den 10 marts
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Elitedivisions Herreholdet spiller Playoff kamp 
 
3-3 hjemme mod Skovbakken i sidste runde af mellemspillet var
akkurat ikke nok til at undgå 4 pladsen i mellemspillet. Og dermed
skal herreholdet ude i en afgørende nedrykningskamp på
hjemmebane søndag den 4 marts kl. 12.00 mod vinderen af opgøret
ml Vejle og Kolding. Kom ned og hep og støt holdet.
 

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, 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
Amokka og indbyrdes lave spilleaftaler

https://hrt-tennis.halbooking.dk/?holdnr=1033
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Amokka og indbyrdes lave spilleaftaler

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.
Tilmelding senest onsdag kl. 15.00 på opslagstavlen eller ring eller
sms på 42750679

 

Rigtig god weekend fra os alle i HRT
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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

 
Du kan opdatere dine indstillinger eller afmelde dig maillisten

HRT - Facebook www.hrt-tennis.dk

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

 
Du kan opdatere dine indstillinger eller afmelde dig maillisten
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