
 

 

Rødovre Tennisklub 

Rødovre Parkvej, den 30. september 2020 
 

Kære deltagere (i dette møde om hædring af divisionsholdet i tennis) 
 
Om resultatet, der kom bag på os alle 
 
Lørdag den 5. september ved 18.30-tiden jublede kun én person – Marcin 
Gosieniecki – brølende højt i Emdrupparken, da KFUM vandt en Golden Tiebreak i 
et opgør mod Birkerød. Dette resultat sikrede Rødovre Tennisklubs bedste herrehold 
oprykning til Elitedivisionen, hvor kun 8 hold konkurrerer om guld, sølv og bronze 
samt om 3 tillægspladser, der sikrer forbliven blandt de bedste hold i Danmark. 
 
Så en stor tak til følgende 7 spillere og 1 holdleder for et resultat, som næsten ingen 
ud over Einar Schwarz havde regnet for sandsynligt: 
 

• Rasmus Schwarz 
• Jonas Schwarz 
• David Dark Hansen 
• Marcin Witold Gosieniecki 
• Frank Wintermantel, Weinheim v/Frankfurt 
• Jonas Lütjen, Hamburg 
• Mikko Malinen, fra Sverige, nu Collegespiller i USA  
• Og holdleder Einar Schwarz 

 
I har leveret et resultat, som I selv kan være stolte over og som kan bringe klubben et 
godt stykke videre i sin udvikling.   
 
Hvad skabte resultatet? 
 
En middelstor klub som Rødovre med en beliggenhed i Storkøbenhavn med 
faciliteter såvel ude som inde har egentligt haft mulighederne de sidste 30-35 år. Men 
vi har ikke tidligere for alvor haft tradition, ambitioner og viden til at bringe det så 
langt. For ca. 30 år siden besluttede håndboldspilleren Einar Schwarz, at benene kun 
kunne klare at spille tennis fremover. Grebet af den hellige ild satte han sig ind i, 
hvad rigtig tennis er. Den første søn i familien, Rasmus Schwarz - nu 28 år - blev 
opfostret med at spille tennis. Først i Rødovre, men på et tidspunkt flyttede han til KB 
og senere Birkehøj for at spille i elitedivisionen for dem. 
 
Parallelt med denne udvikling kom nogle tennismæssige novicer som mig til at sidde 
i bestyrelsen og var med til at få en hal bygget og indviet i 2008-2009. En del af 
forståelsen med kommunen i den forbindelse var, at der skulle spilles tennis i 



 

 

Rødovre Tennisklub 

Rødovre på mindst ”1. divisionsniveau”, hvorfor klubben betalte ½ mil. kr. for at få 
den rigtige højde i hallen. Dertil skulle der leveres kvalificeret træning og coaching til 
børn og unge samt eliten. I dag modtager 100 motionister træning regelmæssigt.  
 
I 2008 medførte dette, at vi fik en aftale med en ung polsk træner og spiller - Marcin 
Witold Gosieniecki - om at stå for al træning i klubben. Et års tid senere kom Einar 
Schwarz forbi anlægget og begyndte uopfordret at coache Marcin i, hvordan man 
som polak gebærder sig over for forkælede danske velfærdsborgere. Dette 
samarbejde har udviklet sig over årene, så vi nu har 14 trænere på deltid; 6 
seniortrænere og 8 hjælpetrænere. Grundstammen er stadig Einar, Marcin og Jonas 
Schwarz.  
 
I morgen er det præcist 6 år siden, at Rasmus Schwarz kom tilbage til klubben 
gennem den såkaldte ”Rasmus-løsning”. Rasmus fik samme vilkår som i 
elitedivisionsklubben Birkerød. Siden har vi bygget videre på denne model i takt 
med, at vi selv er gået fra Sjællandsserien til Elitedivisionen.  
 
Marcin har spillet på divisionsholdet i hele perioden. Jonas Schwarz, der som ung var 
ramt af en langtidsskade, blev denne kvit og er nu blandt de 15 bedste herrer i landet. 
 
David Dark Hansen sparer 10 kms kørsel ved at parkere i Rødovre i stedet for hos 
ATK og har som tidligere Næstvedspiller fundet en fast plads i Rødovre. 
 
Vi har lært af de andre divisionsklubber og igennem årene suppleret holdet med 
klassespillere fra Polen, Sverige og senest Tyskland. De tre udenlandske spillere har i 
den forløbne sæson leveret det afgørende ekstra element, så vi kunne rykke op, især 
når grundstammen i Rødovre havde skader. 
 
Fremtiden det næste år 
 
Vi er uventet avanceret til landets bedste række. Dette kræver ekstra kvalitet på 
faciliteter, kampafvikling samt træning og spillermateriale. Bestyrelsen har besluttet 
at give situationen den højest mulige opmærksomhed. Det begynder med 1. division 
indendørs, hvor første kamp spilles den 24. oktober. Det er vort håb, at alle på og 
omkring holdet leverer deres bidrag, så der lægges nye lag til klubbens udvikling.    
 
Poul Lundberg Andreasen - Formand         


