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Rødovre Tennis vandt 5:1 over Gentofte i Elitedivisionen for herrer 
 
Ingen i Klubben havde på forhånd turdet håbe på, at det kunne blive resultatet af den første 
hjemmekamp i elitedivisonen for herrer i Rødovre nogensinde. 
 
I fint forårsvejr startede kampen i Espelunden kl. 10.30 pinselørdag med 4 singler. Og to timer 
senere stod det 3:1 til Rødovre: 
 
Resultaterne var således med Rødovrespillerne nævnt først: 
   

1. singlen: George von Massow mod Oskar Brostrøm 6:3, 6:2  
2. singlen: Jonas Luetjen mod Philip Ørnøe 6:1,6:4 
3. singlen: Rasmus Schwarz mod Kasper Warming 2:6,2:6 
4. singlen: Alexander Schou mod Peter Raben 6:2,6:0 

 
De to tyske nøglespillere fra Hamburg – George og Jonas – gav holdet det løft, som gør, at 
Rødovres spillere kunne være med mod Gentoftes medaljeaspiranter. Fremhæves skal det, at 
Gentoftes 1. single Christian Sigsgaard var optaget af en turnering i Georgien og ikke kunne nå 
hjem. Men alligevel langt bedre end forventet. 
 
Alexander Schou var med første gang efter en ankelskade og imponerede med koldblodighed og 
præcision i sin single.   
 
Det spændende var nu, om Rødovre kunne stå distancen og få endnu flere point i doublerne? 
 
Rødovre vandt mirakuløst begge doubler, så sejren blev på 5:1. Det giver 6 points på scoretavlen (et 
point ekstra for sejr). Et stort comeback efter nederlaget i Give.   
 
Scorerne blev: 
 

1. doublen: George/Jonas mod Oskar/Peter: 7:6(3), 6:2 
2. doublen: Alexander/Rasmus mod Kasper/Andreas Boers 4-6, 6:3,10:8 

 
Regnen truede med at falde mod slutningen af kampen, hvor vi kunne have fået behov for at tage 
hallen i brug. Men den satte først ind for alvor 10 minutter efter, at sidste bold var afgjort. 
 
Tilskuertallet var blot 40, da Covid-19-restriktionerne blev slækket så sent, at Klubben ikke vovede 
at slå kampen for stort op. 
 
Næste kamp bliver onsdag den 9. juni kl. 16.00 hjemme mod Fruens Bøge. En afgørende kamp for 
at bevare pladsen i elitedivisionen.  
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George og Jonas 

 

Doublerne var truet af regn 

 


