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3 dages tennisrally giver Rødovresejr 4:2 hjemme over ATK ! 

Rødovres bedste herrer vandt lørdag den 1. juni hjemme 4:2 over førerholdet ATK 
efter en taktisk klog disposition opstillingsmæssigt. Tre af fire singler blev vundet og 
én af ATK´s stærke doubler blev besejret af  Mikko Malinen og Marcin Gosieniecki.  

Torsdag den 31. maj blev det 3:4 ude mod Ryvang og lørdag den 25. maj 4:2 ude 
mod Birkerød. Rødovre ligger nummer 5 med 12 points for 4 kampe.  

Mikko Malinen er hjemme fra college i USA. Han har vundet de 6 kampe, som han 
har spillet. Rasmus Schwarz har ikke helt fundet kampformen udendørs endnu, men 
har fyldt den vigtige etter op, så de øvrige spilleres chancer for gevinst er desto 
højere. 

Jonas løfter til stadighed sit spil og Marcin og David er driftssikre. Det må ikke 
glemmes, at niveauet i 1. division stiger, formentligt på grund af den nye 
turneringsform. 

Tæt stilling giver spænding om op- og nedrykning 

Stillingen i 1. division ØST efter 4 runder, 3 resterer til august 

Klub Points Kampe Sæt 
ATK 18 18-6 38-16 
KFUM 17 17-8 35-20 
Øresund Tennis 17 17-8 37-22 
Ryvang 15 15-10 31-23 
Rødovre 12 12-13 27-26 
Birkerød 11 11-14 23-27 
Hillerød 8 8-17 20-36 
Vanløse 1 1-23 6-47 

Tre klubber– ATK, KFUM og Øresund Tennis - kæmper om oprykningen. Ud rykker 
to måske tre hold afhængigt af, hvor mange jyske hold, der bevarer pladsen i 
elitedivisionen. Dvs. at der faktisk kun er pladserne som nr. 2-5, der sikrer forbliven i 
rækken. Rødovre Tennis ligger som nr. 5 og mangler følgende modstandere i august: 

• Hillerød hjemme den 10. august, 
• KFUM ude den 17. august, 
• Vanløse hjemme den 24. august.  
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Med den nye turneringsform har alle kampe karakter af Vind- eller Forsvind-kampe, 
da alle sejre tæller. Rødovre skulle gerne få mange sejre mod Vanløse som de øvrige 
hold, spille lige op mod KFUM og hente en sejr mod Hillerød for at bevare 
placeringen i rækken.  

Der er derfor masser af spænding i alle tre kampe i august og en masse god tennis 
også! 

 

Mikko med flot flugtning ----------- Marcin slår long line 
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Schwarz-brødrene i favoritopstilling – Rasmus bagest og Jonas ved nettet 


