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I 5. runde kom afgørelsen og spillerne holdt fast! 

Damerne rykker op i 2. division! 

Rødovres bedste damer – som vel at mærke er teenagepiger i alderen 14-19 år – rykker i 2. division 

udendørs. 

I sidste kamp lørdag den 18. august mødte pigerne Gentoftes reserver på udebane. Gentofte vandt som 

ventet 4-0. Det eneste spændingsmoment var, om Sofie Vindberg Nielsen kunne vinde sin 1. single. Sofie 

var oppe imod Camilla Ramm Larsen og tabte 5:7, 6:7 (2) i en lige kamp.  

Karoline Joensen fik 2 og 0 mod Arendse Honoré og Trine Bjergbakke 0 og 2 mod Mia Jasim Resenburg. Det 

lyder ikke af meget, men de to unge piger er debutanter i rækken mod ét af de store hold i dansk tennis. Og 

Rødovres piger giver ikke op, fordi de får klare nederlag.  

I doublen fik Sofie og Karoline ikke overraskende 1 og 2 mod Camilla og Arendse. 

Men Rødovre er på grund af de vundne kampe tidligere på sæsonen i 2. division udendørs i lighed med 

situationen indendørs. Der skal arbejdes på, at alle talenter bliver i stand til at vinde kampe fremover.   

Slutstilling 3.division ØST damer    

Klub Sætstilling Points 

Gentofte 3 38-02 19 

Rødovre 20-21 10 

KB 4 19-15 9 

B 93 3 11-20 6 

Ølstykke 08-23 4 

Holbæk 10-25 4 

 

Med den nye turneringsform kommer de sekundære hold fra Gentofte, KB og B 93 i en særlig 

divisionsreserverække. De to ØST-puljer lægges sammen, så der fra næste sæson kun vil være 1 pulje i  ØST 

og én i VEST, 

Et stort til lykke til de unge teenagespillere for dette vigtige skridt fremad. Og en 

særlig tak til Jesper Vindberg og Kenn Johnsen som holdledere.   
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Herrernes debut i 1. division endte med en 3. plads i puljen! 

Herrerne vidste, at der skulle en stor sejr til i sidste kamp mod Kløvermarken, da Birkerød 

pressede på nedefra. 

Efter de 4 singler førte Rødovre 4:0: 

• Rasmus Schwarz vandt 6:4, 6:0 over Lars Abbat, 

• Mikko Malinen vandt 6:2, 6:4 over Morten Holm Henningsen, 

• Jonas Schwarz vandt 6:4, 6:2 over Claus Hansen, 

• Og Marcin Gosieniecki vandt 6:2, 7:5 over Marco Ecks. 

Sidste kamp blev pludseligt spændende, efter at Marcin havde ført med 5:0. Marco Ecks fik 

udlignet til 5:5, inden sejren blev hentet hjem med fuld fokus fra Marcins side. 

Meldingerne fra Birkerød lød på, at Birkerød holdt 2:2 mod KB 2 efter singlerne. For at være sikker 

på pladsen i 1. division, skulle Rødovre vinde mindst 1 af de to doubler: 

2. doublen ved Mikko og Jonas sikrede hurtigt dette med to gange 6:2. Den sidste double med 

Marcin og Rasmus endte i en match tiebreak. Her vandt Troels Nielsen og Lars fra Kløvermarken 

med 10:7. Kampen blev reelt afgjort med en flot pasning fra Troels ved stillingen 8:7. Troels forlod 

Rødovre i 2005, så skønt at møde ham igen på denne måde. 

Rødovre tabte dermed tiebreak nr. 10 ud af 11 spillede i sæsonen. 

Hvis Rødovre i stedet havde vundet 10 match tiebreaks, ville holdet have spillet med om oprykning 

til elitedivisionen! – Så afvikling af match tiebreak må være et fokusområde fremover.    

Slutstillingen i 1. division ØST herrer: 

Klub Sætstilling Points 

ATK 47:20 22 

KB 2 40:31 18 

Rødovre 40-31 15 

Birkerød 34-36 15 

Gentofte 2 34-37 15 

Kløvermarken 13-53 05 

 

I lighed med damerne vil de sekundære hold fra KB og Gentofte næste sommer blive placeret i en 

særlig divisionsreserveturnering. Rødovre deltager i den nye pulje 1. division ØST. 
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Resultatet af det første år i 1. division er absolut godkendt! ATK og Birkerød var 

nedrykkere fra elitedivisionen og Rødovres herrer var også spillemæssigt lige med 

KB og Gentofte. Dermed et stort tillykke til holdet! 

Holdlederne Einar Schwarz og Marcin Gosieniecki skal have en stor tak for et 

målrettet arbejde under træning og forberedelse samt ikke mindst coaching under 

kampene!    

 

 

Rasmus har atter fyret en serv af med +200 KM i timen 

 

Marcin Gosieniecki – spillende cheftræner og øvet i match tiebreaks 


