
 

5:1 til Rødovres damer over KFUM hjemme på Rødovre Parkvej  

Det unge damehold i 2. division vandt torsdag sikkert hjemme over KFUM torsdag. 

Det er den formodet stærkeste konkurrent, så absolut et godt resultat.  

Singlerne vandt Rødovre 3:1 således: 

• Olivia Thiemke tog sig af 1. singlen med 6:0, 6:1 over Natasha Nielsen, 

• Sofie Vindberg Nielsen var lige så suveræn på 2. singlen med 6:1, 6:0 over 

Maria Benedicte Lind, 

• 3. singlen Mariam Hassouneh er netop fyldt 14 og fejrede dagen med 6:3, 6:1 

over Pernille Lindvang Samsøe, 

• Endelig fik Cecilie Refsgaard på 4. singlen et nederlag til Mia Theilmann på 

2:6, 6:7. De sidste 3 partier og herunder sæt tiebreak blev spillet i tæt regn.  

 

 

Cecilie og Mia spiller single færdig i tæt regn 

Med 3:1 efter singlerne var det afgørende af vinde mindst 1 af de to doubler. Først  

måtte alle vente 1 ½ time på balkonen, til tordenbygen var ovre, banerne tørret op 

og gjort klar igen. 

Doublerne vandt Rødovre begge => 5:1 i kampen og seks points på tavlen: 

• Olivia og Sofie vandt sikkert 6:0, 6:1 over Natasha og Maria, 

• Og i en tæt kamp vandt Mariam og Cecilie 2 gange 6:4 over Pernille og Mia. 

Der var humør over hele linjen hos begge hold, da der blev spillet rigtig god tennis 

hele vejen. Forældre og ca. 20 tilskuere havde en positiv dag, hvor selv den 

langvarige tordenbyge ikke tog humøret fra deltagerne. 



 

Rødovre har nu et homogent damehold med et stort potentiale i sig. Noget, vi har 

håbet på længe, er hermed ved at slå igennem!  

Næste kamp er ude mod AB den 22. maj kl. 10. 

 

Flere billeder fra kampdagen: 

 

Sofie lægger stilsikkert an til en stor serv 

 

 

Christian Østergaard og René Thiemke tørrer op på bane 8 og 9 



 

 

20 tilskuere til en damekamp i regn stort fremskridt! 


