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Gentoftes stjerner på besøg i Espelunden lørdag den 22.  maj 

Den første kamp i elitedivisionen herrer hjemme foregår mod Gentofte, der blev nr. 3 udendørs 
sidste år efter at have vundet grundspillet. Klik ind på stillingen her. 

Kampen foregår lørdag den 22. maj kl. 10-16. Der er plads til 45 tilskuere fra Rødovre, da vi på 
grund af forsamlingsforbuddet skal holde tilskuertallet nede. Tilmeld dig via hjemmesiden 
Roedovretennis.dk, så du kan se kampen på nærmeste hold på banerne 3-6. Ved ophold på anlægget 
er kvitteringen for tilmeldingen adgangsbillet til kampen. 

Sidste frist for tilmelding er onsdag aften den 19. maj kl. 20. 

Nøglespillere som Christian Sigsgaard, Oskar Brostrøm Poulsen og Philip Ørnø kan stille op mod 
vores bedste herrer.  

Gentofte vandt 5:1 over Lyngby i 1. runde og lokalopgøret mod HIK den 13. maj endte ligeledes 
5:1 til Gentofte. Holdet er imellem de absolutte favoritter til at vinde DM. 

Rødovres herrer fik et nederlag på 0:6 i Give torsdag den 13. maj. Men forhåbentligt er holdet fri 
for skader mod Gentofte, så resultatet bliver lidt bedre end mod Give.   

Bemærk, at ligahold 3 og 4 også spiller hjemme samtidigt med elitedivisionsholdet. 

Til de fremmødte vil der være vand og kaffe foran klubhuset  

Spillere og ledere og andre involveret i kampens afvikling må som de eneste være på 1. sal i 
klubhuset på balkonen udenfor. 

Alle andre skal opholde sig uden for klubhuset og overholde de normale Covid-19-retningslinjer. 
Der er 50 klapstole til låns i tilslutning til de normale borde-/bænkesystemer (Maksimalt 4 personer 
i hvert hjørne af bord-/bænkesystemerne.  

Adgang til toiletter i klubhuset via hovedindgangen. 

Præsentation af spillere, referee og holdkaptajner sker kl. 10.30 foran klubhuset. Orientering om 
kampprogrammet sker også her.  

God kamp til alle spillere og tilskuere i Espelunden den 22. maj! 

PS: Der vil være vagter mod Espelunden og parkeringspladsen, så vi overholder forsamlingsloftet  
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Christian Sigsgaard fra Gentofte i hård serv  

 

Rødovreholdet fra kampen imod Hørsholm-Rungsted  


