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Aktiviteter til C WorldWide UM 
Inde 2018 
Tennis Clinic
Sportschef Jens Anker Andersen og 
Davis Cup-spiller Frederik Løchte 
Nielsen forestår en Tennis Clinic 
onsdag d. 28. marts efter de sidste 
kampe er spillet færdige i Scanomat- 
hallen - ca. kl. 16.30.

Players Evening
Onsdag aften efter Tennis Clinic’en er 
der mulighed for at spillere og foræl-
dre kan spise sammen. Tilmelding via 
cafeen.

Deltag i konkurrencer
Stort set hver dag afholder HRT kon-
kurrencer, blandt andet en Tips13, et 
lotteri og en UM story konkurrence på 
SnapChat. Hold øje med mere infor-
mation i HRT.

Velkomst v. HRT formand Finn 
Jensen
Hørsholm Rungsted Tennisklub byder 
jer velkommen til dette års UM.

Vi ser frem til 9 dage med en ten-
nisoplevelse af de helt store, når de 
bedste spillere fra U12, U14, U16, og 
U18 møder hinanden på vores tennis-
anlæg.

Vi har prøvet at skabe nogle gode og 
spændende rammer til jer og jeres 
familier,  på banen og udenfor.
Sammen med jer, håber vi at få et 
fantastisk og vellykket sportsligt og 
socialt arrangement.

HRT’s personale og alle vores frivillige 
hjælpere vil gøre alt for, at I får en 
rigtig god tennisoplevelse hos os.
Vi glæder os til at se jer.

Velkomst v. borgmester Morten 
Slotved
Som borgmester er jeg stolt over, at 
vi kan afholde C WorldWide UM Inde 
i Hørsholm Kommune. Dette viser 
nemlig, at Hørsholm er idrættens by, 
og at vi som kommune prioriterer 
at investere i idrætten og fremtiden. 
Dette gør vi, fordi vi ved, at der er et 
stort afkast! Ved at have nogle fede 
faciliteter og et velfungerende idræts-
liv, er Hørsholm et attraktivt sted at 
bosætte sig, hvor der er rig mulighed 
for at dyrke sunde fællesskaber i sin 
forening og gennem sin idræt.

Jeg glæder mig til at byde alle vel-
kommen til C WorldWide UM Inde 
her i Hørsholm, og håber at I oplever, 
at vi vil begejstre, gøre tingene bare 
lidt bedre, og hele tide arbejde for at 
idrætten og tennissporten er i vækst!

#FIGHT

#FÆLLESSKAB

#FAIR
PLAY

Aktieforvalteren C WorldWide 
bakker op om talentudvikling 
Dansk Tennis Forbund og 
C WorldWide har indgået en sam-
arbejdsaftale om udvikling af 
tennistalenter. C WorldWide vare-
tager langsigtet kapitalforvaltning. 
Deres investeringsfilosofi handler 
om at finde potentiale og skabe 
langsigtede solide afkast til 
deres kunder, hvilket passer godt til 
den måde, Dansk Tennis Forbund 
ønsker at identificere og udvikle 
tennistalenter på.



Spis lækker brunch
Søndag d. 1. april kl. 9.00-
10.00 er der finalebrunch i 
cafeen. Det koster 100 kr. og 
man skal senest tilmelde sig i 
cafeen lørdag d. 31. marts kl. 
16.00.

E-gaming
HYDR eSport har sørget for at 
man mellem sine kampe, kan 
afprøve sine gaming skills og 
blive vejledt af dem.

Kom en tur i svømmehallen
Som deltager i UM Inde 2018, 
kan man afhente en gratis 
billet til svømmehallen hos 
turneringsledelsen. Så husk 
badetøjet! 

Foredrag med Nicolai 
Moltke-Leth: ”Sådan 
mestrer du dig selv”
Nicolai Moltke-Leth, som har 
haft over 20.000 teenagere 
igennem Camp True North, vil 
komme og fortælle om, hvor-
dan man lærer at mestre sig 
selv, søndag d. 25. marts kl. 
13.00-14.30 i svømmehallens 
café. Foredraget er gratis, og 
man skal bare møde op. 

Opstrengning
KEK’s Corner sørger for op-
strengning alle dage. Hvis der 
er lukket, kan ketchere afle-
veres hos turneringsledelsen.


