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Rødovre, den 30. april 2021 
Elitedivisionen for herrer 
 
For første gang nogensinde spiller Rødovres bedste herrer i elitedivisionen. Pladsen blev sikret i en 
nervepirrende slutrunde den 5. september sidste sommer. 
 
Kampprogrammet denne sommer ser således ud: 
 

• 9. maj ude mod Hørsholm-Rungsted 

• 13. maj ude mod Give  

• 22. maj hjemme mod Gentofte 

• 9. juni hjemme mod Fruens Bøge 

• 7. august hjemme mod KB 

• 11. august ude mod Lyngby 

• 14.. august hjemme mod HIK  

Alle kampe er afgørende, da det drejer sig om: 
 

• at få så mange points som muligt mod de 5 bedste hold: Give, Gentofte, KB, Lyngby og HIK. 

De er de 5 oplagte kandidater til at finalerunden – Final 4, 

• at vinde over de to andre hold uden for TOP-5: Hørsholm-Rungsted og Fruens Bøge, 

Vort hold deltager for at beholde pladsen i elitedivisionen og for at lære så meget som muligt.   
 
Holdet består af:   
 

Den faste stamme: 
 
Rasmus Schwarz, Marcin Gosieniecki, Jonas Schwarz og David Dark Hansen. Som fast dansk 
spiller har vi ydermere fået tilgang af lovende Alexander Schou fra Lyngby. Vi kender hinanden 
godt og dermed er vores egen faste trup stærkere end nogensinde.   
 

Dertil trækker vi på flg. udenlandske spillere tæt på toppen i deres respektive lande: 
 
Michal Mikula, Polen 
Mikko Malinen, Sverige, collegespiller i USA 
Frank Wintermantel, DG Weinheim, Tyskland 
Jonas Lüetjen, Tyskland, 
David Perez Saenz, Spanien 
 
De pågældende udlændinge er til rådighed, når den faste stab skal forstærkes og her især på den 
udsatte 1. single og 2. double.    
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De tre ligahold for herrer er styrket af tilgang fra lokale klubber, så der er fuldt hus til træning og 
nok spillere at vælge imellem til kampene. Derved bliver det denne sommer muligt at reducere den 
spillemæssige afstand op til 1. holdet.  
 

 
Alexander – klar til at modtage serv 

 
 

 
 

 


