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Nyt fra HRT Kan du ikke se mailen klik her

Elitedivisions Dameholdet vinder GULD 
 
Elitedivisions Dameholdet gik højst overraskende hele vejen i Final 4 og vandt
guldmedaljer hjem til HRT. Klubbens første guldmedalje for hold siden
holdturneringen blev kønsopdelt. Først besejrede holdet favoritterne fra Gentofte
med 4-1 og i finalen hvor modstanderen var Birkerød blev doublerne afgørende, idet
det stod 2-2 efter singlerne. Vi håber i den kommende uge at kunne præsentere et
flot GULD billede i Cafeen. 
I dag lykkes det klubbens 3-hold for herrer at vinde oprykningskampen til 3 division
mod Espergærde med hele 5-1. Godt gået at holdet som udelukkende består af u16
drenge.
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DM for Veteraner blev stor succes for HRT
 
I Rundforbi Tennishal blev der kæmpet om medaljer i DM for Veteraner og HRT
markerede sig flot. Her er kun nævnt finalister, dvs guld og sølv medalje vindere:

Guld      45+    HD    Lars Østergaard og Michael B Sørvin
Sølv       55+    HS    Thomas Wahl
 
Guld       50+    DD    Line Hedegaard og Helen Hansen
 
Sølv        55+    DS    Dorthe Bonnesen
Guld       55+     DD    Dorthe Bonnesen
 
Guld       65+     DD    Benedikte Braae
Guld       65+     MD    Benedikte Braae
 
Guld       70+     DD    Elsebeth Schønau
 
Sølv       80+     MD    Ellen Friis Larsen
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  Her ses Line og Helen som Guld vinder af Damedouble 50+ rækken

Joachim Bengtsson stopper som træner i HRT
 
Noget overraskende har Kim valgt at stoppe som cheftræner i HRT og søge nye
udfordringer i Hillerød. Det er naturligvis ikke optimal timing, når Silvija også
stopper ved udgangen af denne måned. Ledelsen i HRT er i fuld gang med at finde
dygtige nye trænere, som vi håber at kunne præsentere inden alt for længe.

UM nærmer sig i påsken
 
På lørdag går det løs med Danske Mesterskaber for Juniorer som HRT er vært for
de næste 2-3 år. Der vil være masse af god ungdomstennis at kigge på og masser af
liv og glade dage udenfor banen. Finalerne spilles søndag den 1. april. Alle
træninger og næsten alle faste banetimer er blevet aflyst. Hold øje med HRT
halbooking dag for dag, idet vi vil afbooke de UM reserverede baner sidst på
aftenen, som UM alligevel ikke benytter, for at medlemmerne kan booke og spille på
dem.

 



09/04/2018 10.35HRT Nyhedsbrev 18 marts 2018

Side 4 af 4https://us11.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=1617245

Godnat  fra os alle i HRT
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