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Ung tenniskomet slår Rasmus Schwarz 

Rødovres herrer tabte 2:4 hjemme til HIK  2 

HIK´s herrer gæstede lørdag Rødovre Tennishal i 1. division og tog en sejr på 4:2 med hjem til Hellerup. En 

væsentlig årsag til dette var, at ét af dansk tennis´ allerstørste talenter – Holger Nødskov Rune – i 1. singlen 

og doublen stillede op mod Rasmus Schwarz fra Rødovre. 

I en meget seværdig kamp med højere tryk på boldene end ellers og meget lange og lige dueller vandt 

Holger Nødskov Rune 6:3, 6:4. Kun mod slutningen af 2. sæt var Rasmus ved at få overtaget, men Holger 

overvandt en kort krise og lukkede kampen.   

Det var simpelthen den bedste kamp hidtil i Tennishallen i Rødovre. Følgende citat fra Tennisavisen den 25. 

marts i år siger lidt om, hvem Holger er: 

”Holger proklamerede som 11-årig, at han vil være Verdens bedste tennisspiller. Holgers udvikling de næste 

3 år viser, at der er realiteter bag drømmen.  Holger har det sidste års tid markeret sig som Europas bedste 

tennisspiler i U14 osv…..osv.” 

Men de øvrige herrekampe gav også interessante resultater. I 2. singlen var Nicholas Pettersson tilbage og 

tabte 3:6, 6:7 (2) til HIK´s normale 1. single Christian Svanning Mikkelsen.  

Jonas Schwarz vandt 3. singlekamp i træk med cifrene 7:5, 6:3 over Carl Emil Overbeck. Og sidst, men ikke 

mindst vandr Marcin Gosieniecki sin 2. singlesejr indendørs i år med to gange 6:3 over Anders Albertsen.  

Kræfterne hos Rødovres spillere var til gengæld sluppet op i doublerne, som HIK begge vandt med 2:0. 

Men tilskuerne fik en dejlig lørdag eftermiddag med den bedste tennis set længe i Rødovre. Rødovres 

herrer har nu 9 points af 18 mulige og ligger midt i rækken før vinterpausen. 

 

Holger Nødskov Rune har ambitioner om at blive ”Danmarks Federer” 
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Damerne tog 3. sejr i træk med 3:1 ude imod Holte  

Rødovres damehold mødte samtidigt Holte ude og vandt atter 3:1. Matchvindere blev atter  Emilie Elsvad 

og Sofie Vindberg Nielsen: 

• Emilie vandt 6:1, 6:2 over Emma Ojen Rasmussen, 

• Og Sofie 6:1, 6:0 over Marie-Léonora Wangmo Theoret. 

Majken Asmussen havde en hård modstander i Gitte Wittenburg Lotz, som hun tabte til med to gange 1:6. 

I doublen vandt Emilie og Sofie sikkert 6:2, 6:1. 

Rødovres damer går ind til julepausen som nr. 1 i rækken med 10 points af 12 mulige. 

 

Sofie, Emilie og Majken i en stille stund efter kampene 


