
 

Rødovres damer vandt 3:1- og herrerne tabte 1:5 i weekenden! 

3:1 til Rødovres bedste damer hjemme mod Espergærde 

Det blev resultatet for Rødovres bedste damer i 2. division ØST. Emilie Elsvad fulgte successen op fra den 

første kamp og vandt 2:0 over Lisa Busk, der måtte trække sig med en skade efter første sæt. Sofie 

Vindberg Nielsen fulgte efter med uddeling af to ”æg” i 2. singlen mod Kamilla Norra Sørensen. To æg 

kaldes en ”brille” i fagsproget og betyder, at man vinder to gange 6:0.   

3. singlen, Majken Asmussen, kæmpede bravt med en mindre skade mod Susanna Noack Skærbæk-Bellod, 

men tabte to gange 3:6. 

I den afsluttende double vandt Emilie og Sofie ved uddeling af en ny ”brille” til Kamilla og Susanna.  

Rødovres bedste damer har nu 7:1 i kampscore efter to runder.  

 

De to glade matchvindere, Sofie Vindberg Nielsen og Emilie Elsvad 

 

 

 

 

  



 

1:5 tabte de bedste herrer ude mod Hillerød 

Rødovres bedste herrer var søndag aften i Hillerød og mødte et stærkt spillende hjemmehold i 1. division 

ØST. 

Rasmus Schwarz tabte 2:6, 2:6 til Filip Bergelin, der er svensk ATP-spiller på touren. Filip Aniola var tæt på i 

2. singlen, men tabte 3:6, 5:7 til Mikkel Larsson. I en tæt kamp vandt Jonas Schwarz 2:1 (6:3, 1:6, 10:8) mod 

Hilllerøds  stortalent, U16-spilleren Gustav Theilgaard. I 4. singlen tabte Marcin Gosieniecki 3:6, 4:6 til 

Mikkel Alamin. 3:1 til Hillerød efter singlerne.   

Doublerne blev meget spændende og blev begge vundet af Hillerød i match tiebreaks. I 1. doublen tabte 

Rasmus og Jonas 3:6, 7:6 (2), 6:10 til Filip Bergelin og Mikkel Larsson. I 2. doublen tabte Marcin og Filip 

Aniola med cifrene 7:5, 6:7 (6), 8:10 til Gustav Theilgaard og Mikkel Alamin. Rødovreparret havde 3 

matchbolde, som ikke blev udnyttet! 

Rødovres bedste herrer har nu 7:5 i kampscore efter to runder.      

 

Spillerne diskuterer taktik og opstilling med træner før doublerne 

(Rasmus, Einar, Marcin, Filip og Jonas fra højre mod venstre) 


