
 

Gives professionelle hold slog hårdt til mod Rødovre torsdag med 6:0 hjemme 

Vejrudsigten var ikke lovende, men Give havde sørget for tørvejr. Vel ankommet gik vi i gang med 

opvarmning på banerne. Rødovre var ramt af skader og måtte stille op uden Alexander Schou og Jonas 

Schwarz. Hvilket betød, at vi måtte stille op med de 2 reserver på 3.- og 4.singlen og i 2. doublen. Her er 

kampopstillingen med Rødovrespillerne nævnt sidst: 

• 1.single:  Anders Grinderslev mod Jonas Luetjen,  

• 2. single: Frederik Press mod Rasmus Schwarz,  

• 3. single:  Marco Kirschner mod Marcin Gosieniecki, 

• 4. single:  Morten Garbers mod David Darks Hansen, 

• 1.double:  Grinderslev/Press mod Luetjen/Rasmus, 

• 2. double:  Kirschner/Garbers mod Marcin/David, 

Efter præsentation af spillere, holdkaptajner, overdommere, dommere og boldbørn, blev kampen sat i gang 

på 2 baner. 

Grinderslev og Luetjen spillede en seværdig kamp. Specielt første sæt var tæt og blev afgjort af de små 

marginaler. I andet sæt trak Grinderslev fra og Give tog føringen 1-0. 

På banen ved siden af spillede 3.singlen Marco Kirschner mod Marcin. Kirschner vandt kampen. Men 

Marcin kæmpede så godt han kunne mod tyskeren. 2-0. 

Andensinglekampen afviklede Rasmus mod Frederik Press, Gives bedste tysker. Det blev en spændende, 

tæt og velspillet kamp, som tyskeren desværre vandt. Men godt at se Rasmus steppe op kamp for kamp, 3-

0. 

I fjerdesinglen spillede David mod Morten Garbers og kæmpede, som han altid gør, men Garbers spillede 

for godt og vandt kampen. 4-0 til Give efter singlerne. 

Førstedoublen Grinderslev/Press mod Luetjen/Rasmus blev en ret tæt affære, hvor Rødovre igen tabte med 

3 partier pr. sæt i No-add. 5-0. 

Anden doublen Kirschner /Garbers mod Marcin/David blev vundet af Give. Men efter en godkendt indsats 

af spillerne fra Rødovre, men 6:0 til Give. 

Perspektiv med henblik på slutspillet og nedrykningsspillet 

Styrkeforholdet blandt de 8 hold i elitedivisionen er således, at det vil det være en overraskelse af de helt 

store, hvis ikke KB, Gentofte, Give, HIK og Lyngby kommer til at kæmpe om de 4 slutspilspladser, hvor 

fordelingen af guld, sølv og bronze bliver afgjort. Ligeledes er det ret sikkert, at slaget om de 2 nedryknings-

pladser kommer til at stå mellem Hørsholm, Fruens Bøge og Rødovre. 

Med 2 skadede spillere, var Rødovres indsats absolut godkendt. Vi havde faktisk fortjent 1 point – eller 2.  

Om holdet fra stationsbyen Give 



 

Give er en lille klub med ca. 125 medlemmer på 3 baner. Det er lykkedes dem at finde en hovedsponsor, 

som gør det muligt at betale pæne beløb for, at gode tyske spillere fra Hamburg samt et par gode jyske 

spillere spiller i klubben om sommeren. Give afvikler kampe på samme måde som professionelle hold gør 

det i andre idrætsgrene som fodbold eller håndbold.  

Der er en hel del af lære hos andre gode hold i divisionsturneringen under Dansk Tennisforbund. 

 

 

Spillerpræsentation med Rødovres kvartet til højre – mange bolddrenge 

 

Lille tribune i Give som i andre idrætsgrene 


