Michael Mortensen, Peter Ravn, Per Søgaard og Jonas Schwarz

100 deltagere i 60-årsjubilæet søndag den 3. marts
Opvisningsdoublen begyndte kl. 15.00 og fik et festligt forløb. Michael Mortensen
kan stadig mange finesser med bolden, selvom det er 25 år siden, at han var på
toppen som doublespiller.
Peter Ravn og Per Søgaard fulgte godt med, men når den 40 år yngre Jonas Schwarz
slog helt igennem på serv eller et drønende hårdt forhåndsslag, blev aldersforskellen
tydelig.
Michael Mortensen gennemførte slagtræning med nogle af klubbens bedste
juniorer. Sofie, Jacob, Emil og Kristoffer viste god teknik og bevægelse. Alle var
begejstrede over at få så motiverende træning. Tilskuerne glædede sig over, at
slagene var så perfekte og hårde.
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Sofie, Emil og Jacob til slagtræning

Efter det spillemæssige start var der reception. Efter en velkomsttale fra formand
Poul Lundberg var der taler fra Lene Due, formand for Kultur- og Fritidsudvalget i
Rødovre Kommune. Lene var inde på, at Rødovre Tennisklub er én af de store
idrætsforeninger i kommunen med mere end 600 medlemmer og tilbud til alle aldre
og niveauer.
Henrik Maris fra bestyrelsen i Dansk Tennisforbund var i sin tale inde på, at Rødovre
Tennisklub er en af de klubber, der er med til at holde tennissporten kørende. Han
så frem til et fortsat godt samarbejde med klubben.
Michael Mortensen signerede de eksemplarer af hans selvbiografi GRUS, der havde
fået nye ejermænd i løbet af dagen. 10 vandt et eksemplar ved lodtrækning.
Og da det sidste deltagere luntede hjem kl. 18.15, var der 10-15 frivillige, som fik
ryddet op på rekordtid. Et sådant arrangement kan vi sagtens afvikle igen i hallen
eller på udendørsanlægget!
Men tak til aktørerne og de mange frivillige for, at Tennisklubben blev fejret med
manér på sin 60-årsdag!
Bestyrelsen i Rødovre Tennisklub

Nogle af de 100 tilskuere følger doublekampen
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