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Rødovre, den 29. april 2018 

Årets idrætstalent 2017/2018 

Forening:  Rødovre Tennisklub ved cheftræner Marcin Gosieniecki 

Indstiller:  Jonas Schwarz 

Begrundelse: 

Rødovre Tennis indstiller herved Jonas Schwarz til årets idrætstalent. Jonas fyldte 18 
år den 22. oktober 2017, men spillede iflg. reglerne kalenderåret 2017 igennem som 
U18-spiller. 
   
Jonas sluttede året af med en placering som nr. 7 på u18 ranglisten, men havde i 
perioden vundet over tre foranliggende spillere. 
 
Holdkampe:  
 
Jonas var som juniorspiller sidste sommer med til at spille Rødovres herrer op i 1. 
Division udendørs, hvor han var en af de bærende kræfter. Sideløbende hermed var 
han udlånt til og spillede på Lyngbys U18 divisionshold) I samtlige singlekampe for 
begge hold tabte han kun en kamp. 
 
Turneringer. 
 
Til DM i U18 fik Jonas sølv i double med makkeren Marcus Gebauer, Lyngby.  
 
Til SM (sjællandsmesterskaberne) i U18 var Jonas i finalen i single, men måtte 
"nøjes" med sølv i en meget tæt finale mod Anton Davidsen, som måtte afgøres med 
tiebreak i 3. sæt. 
 
Af andre turneringsresultater kan nævnes en finale i en seniorturnering i kategori 1. 
 
Internationalt:  
 
Jonas deltog i to ITF-turneringer afholdt i HRT (Hørsholm) og KB. I begge 
turneringer vandt han kvalifikationen, hvor han slog tre udlændinge i begge. I 
Maindraw tabte han desværre 5/7 4/6, men en sen, men lovende debut på 
internationalt niveau. 
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Andre forhold: 
 
Indstillingen af Jonas Schwarz skal ses på baggrund af næsten to års skadefravær pga 
en skulderskade. 
 
I den periode gennemførte han tre trænerkurser, og fungerede som træner i klubben, 
primært med venstre hånd. På denne måde bevaredes kontakten med tennis og 
klubben, hvilket har været afgørende for, at han har spillet sig tilbage på højt niveau. 
 
Skulderen er nu blevet så god, at han kan øge sin trænings- og turneringsmængde 
fremover. Jonas har besluttet at satse endnu mere på sin tennis, når studentereksamen 
er afsluttet til sommer. Både nationalt og internationalt, så langt økonomien rækker. 
 
De bedste hilsner 
Marcin Gosieniecki – Cheftræner 
 

 
Anton Davidsen, Skovshoved og Jonas Schwarz, Rødovre 


