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Rødovre startede indendørs med 10:0! 

Lørdag den 4. november startede Rødovre Tennis indendørssæsonen med klare sejre til de to bedste hold 

på henholdsvis 4:0 til damerne og 6:0 til herrerne. Så de berømte tenniscifre 6:0 blev på denne måde til 

10:0 til Rødovre denne weekend!   

Damerne slog ATK med 4:0 uden at afgive sæt! 

Damerne mødte i 2. division ATK ude i Bellahøjhallen. Op til sæsonstarten har Rødovre suppleret Sofie 

Vindberg Nielsen med Emilie Elsvad fra KB, samt fået tilsagn fra Majken Asmussen om, at hun spiller for 1. 

holdet. Rødovre vandt 4:0 uden at afgive sæt. Et resultat langt over forhåndsforventningerne. 

Sofie har løftet sit spil yderligere i forhold til sidste vinter og server frem for alt langt bedre end tidligere. 

Majken har et meget solidt spil med et højt bundniveau og kunne ikke presses i 3. singlen. 

Mest imponerende gjorde Emilie Elsvad det på 1. singlen og i doublen sammen med Sofie. Emilie havde op 

til kampen fået et grimt hold i nakken, stillede alligevel op for at gennemføre doublen og om nødvendigt at 

scratche i singlen. Begge kampe blev vundet i to sæt.  Emilie tog efter kampen direkte hjem i seng for at få 

hvilet ekstra meget ud oven på den hårde udfordring. 

 

Sofie Vindberg Nielsen, Emilie Elsvad og Majken Asmussen 

Sofie og Majken var klædt om, da Emilies kamp sluttede sidst     
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Og herrerne slog ærkerivalen Virum-Sorgenfri med 6:0 hjemme 

I Rødovre Tennishal startede kampen i  1. division herrer kl. 14.30. Kampen var først helt afgjort 5 timer 

senere kl. 19.30. 

Op til sæsonen havde Rødovre forstærket sig med Filip Aniola - tidligere tourspiller fra Polen - med gode 

resultater i såvel single som double.  

De 4 singler blev alle vundet 2:0 med sikre sætcifre. Rasmus Schwarz var som vanligt sikker på 1. singlen 

mod Peter Foersom, idet han vandt 6:1, 6:2 på lige netop 1 time. Filip Aniola tog sig af 2. singlen med 6:3, 

6:1 mod Muslim Zaurbekov. Jonas Schwarz spiller nu 3. singlen, som han vandt med 6:2, 6:3 mod Jacob 

Strabo. Endelig fik Marcin Gosieniecki på 4. singlen en længe ventet sejr på 6:3, 6:4 mod Anders Ibh. 

De to doubler blev også vundet med 2:0. Rasmus og Jonas slog Peter og Jacob 6:3 i 1. sæt, men måtte ud i 

et tiebreak i 2. sæt, der blev vundet med 7:5. 

Marcin og Filip vandt også 2:0 i sæt mod Muslim og Anders. Cifrene lød her 6:1 i 1. sæt og 12:10 (!) i 2. sæts 

tiebreak.  

En strålende tennislørdag blev afsluttet med stående klapsalver, inden alle kunne gå hjem kl. 19.30 lørdag 

aften.     

    

Jonas Schwarz, Filip Aniola, Rasmus Schwarz og Marcin Gosieniecki 

I godt humør før kampen. Filip fik klubdragten på, før kampen begyndte 

 

  


