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Topopgør i tennis i Rødovre 
 lørdag den 17. november kl. 13.30-19.00 

I 1. division ØST mødes lørdag to eneste ubesejrede hold, ATK, der har været i 
elitedivisionen, og Rødovres herrer i Rødovre i et spændende opgør, der kan gå til 
begge sider. 

ATK har erfaringen og en bred trup at trække på. Rødovre stiller med 3 kendinge fra 
færden mod 1. division: 

• Rasmus Schwarz, der har været på toppen i holdturneringen i snart 10 år, 
• Marcin Gosieniecki, som netop har rundet 10 år som spillende træner i klubben 

og har fundet sin anden ungdom spillemæssigt, 
• Det unge talent Jonas Schwarz, der fortsat øger sit niveau og bliver stadig mere 

stabil i sit spil. 

Rødovre stiller for 3. gang med David Dark Hansen, der er flyttet til klubben fra 
netop ATK, hvor der ikke altid var plads til ham på ATK´s førstehold.  Spændende at 
se, hvordan han klarer sig mod de forhenværende klubkammerater. Indtil nu har han 
været solid og vundet de 4 kampe, han har stillet op til. 

Hvis et hold får en stor sejr ud af kampen, dvs. vinder med cifre som 6:0 eller 5:1, 
kan dette få afgørende betydning for, hvem der til foråret spiller om oprykning til 
elitedivisionen.  

Rødovres herrer vandt i øvrigt 2. rundekampen mod Ryvang med 6:0  

2. rundekampen blev afviklet sent fredag aften den 2. november. De første 5 kampe 
gav sikre 2:0 sætcifre som følger: 

1. single: Rasmus Schwarz – Tore Hilbert, 6:3, 6:2, 

2. single: David Dark Hansen – Jesper Grauer Nielsen, 6:0, 6:1, 

3. single: Jonas Schwarz – Jonas Bech Møller, 6:0, 6:2, 

4. single: Marcin Gosieniecki – Morten Kardos 6:3, 6:2, 

I 1. doublen vandt Rasmus og Jonas 6:4, 6:0 over Simon Lander Raagaard og 
Kenneth Schmidt.  
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Men der kom spænding i den sidste double!  Ryvang stillede med Tore Hilbert og 
Jonas Bech Møller. 1 time ekstra tog det David Dark Hansen og Marcin Gosieniecki 
at vinde denne kamp. 1. sæt blev tabt med 4:6, David og Marcin kom igen i 2. sæt 
med cifrene 6:3 for så at lukke i match tiebreak med 10:4.  

Flot indsats af et hold, der var godt sat op af Einar Schwarz. Forhåndsforventningerne 
var et mere lige resultat, så en meget glædelig overraskelse blev det til sidst. 

Damerne i 2. division spiller i Greve 

Den første kamp mod Espergærde den 3. november endte 3:4, hvilket var godt efter 
omstændighederne. Clara Østergaard og Karoline Joensen var ude med en skade og 
influenza, så der måtte rykkes reserver op fra 2. holdet. 

Singlerne gik således: 

1. singlen klarede Sofie Vindberg med 6:0, 6:1 over Susanna Noack Skærbæk Bellod, 

2. singlen tabte Majken Asmussen 3:6, 6:7 til Natascha Wester, 

3. singlen tabte Nikita Dzegle 4:6, 4:6 til Caroline Westenskov, 

Og 4. singlen vandt unge Trine Bjergbakke 6:1, 5:7 og 11:9 i match tiebreak mod 
Lucca Kindt-Larsen, 

1. doublen vandt Majken og Sofie med to gange 6:1 over Susanne og Natascha. 

I 2. doublen måtte Rødovre scratche. 

Kampen fik Espergærde som vinder, da Majken tabte i golden match tie-break. 

Men flot kæmpet af et reservespækket hold. Desværre svækkedes 2. holdet så meget 
via udlån af de to bedste spillere, at det tabte 0:6. 

Det bliver interessant se holdet mod Greve, der har et stærkt hold. Rødovre må atter 
forventes at stille svækket op.       

   

 

 


