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KFUM slog Rødovres herrer med 4:2 i 1. division i næstsidste runde i 1. division 

Forventningerne var store fra begge sider, da KFUM og Rødovre mødte hinanden i KFUMs hal i 

Emdrupparken. Hallen er meget elegant med højt til loftet og gode forhold for tilskuerne på en 

stor balkongang, hvorfra ca. 200 tilskuere kan følge spillet på begge baner. 

KFUM har investeret i spillere, bl.a. Kristian Pless *) fra Lyngby og to-tre svenske klassespillere. I 

dagens anledning svenske Robin Thour fra Växsjö, der har spillet på touren og ligget blandt de 

1000 bedste spillere i verden. (*)i juniortiden spillede Kristian lige op med en vis Roger Federer og i 

0`erne var han Danmarks bedste herrespiller).   

Rødovre mødte op med elegante Frank Wintermantel fra Weinheim/Båstad, Jonas Schwarz, David 

Darks Hansen og Marcin Gosieniecki. Holdet manglede desværre 2´eren Rasmus Schwarz, der 

måtte blive hjemme i sengen med en kraftig influenza.  

Singlerne udviklede sig således: 

Herresingle 1: Frank Wintermantel slår Kristian Pless 

Dagens hovedduel bød på noget af det fineste tekniske spil set længe. Kristian Pless fulgte godt 

med i første sæt, men Frank havde hele tiden det ekstra gear, hvor han fra pressede positioner 

lavede direkte vindere ned langs linjerne. 6:3 til Frank i 1. sæt. 

I 2. sæt kom Frank komfortabelt foran, inden han gik ned i Pless´ tempo, så kampen var ved at 

vende. Frank samlede spillet op til sidst og lukkede sættet med 6:4: 1:0 til Rødovre. 

Herresingle 2: Jonas Schwarz taber til Robin Thour 

Jonas Schwarz mødte stærke Robin Thour og var i 1. sæt for imponeret af dennes spil, hvorfor 

Robin vandt 6:2. Jonas pressede mere på i 2. sæt, som endte 6:4 til Robin: 1:1 

Herresingle 3: David Dark Hansen slår Mikkel Paludan-Müller  

Rødovres solide David Dark Hansen mødte Mikkel Paludan-Müller, der gennemførte hele 

turneringen med scoren 11:3. Et af de tre nederlag blev en marathon-gyser, som David vandt med 

cifrene3:6, 7:6, 10/8; 2:1 til Rødovre  

Herresingle 4: Marcin Gosieniecki taber til Mads Gottlieb 

Marcin var oppe imod formstærke Mads Gottlieb, som vandt med 6:0, 6:3: 2:2 før doublerne. 

Mads Gottlieb har i sæsonen vundet alle 9 kampe, som han har stillet op i, så Marcin var 

overmatchet. 
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Frank Wintermantel klar til at returnere forhåndsslag mod Kristian Pless 

Doublerne blev begge vundet af KFUM som følger:  

Kristian Pless og Robin Thour vandt i 1. herredouble med 2 gange 6:2 mod Frank Wintermantel og Marcin 

Gosieniecki. Rødovreparret var oppe imod en meget stærk konstellation. Kristian Pless har vundet alle 4 

doubler, som han har spillet for KFUM. Og Robin Thour har vundet to doubler ud over den, han fik mod 

Frank og Marcin. 

Mikkel Paludan-Müller og Mads Gottlieb slog David Dark Hansen og Jonas Schwarz med 7:6, 6:1. Også her 

var KFUMs konstellation stærk, idet Mikkel har vundet alle 7 doubler, han har stillet op i og Mads har været 

vinder i alle 4 doubler, han stillede op i. 

Summa summarum:  

En meget lige kamp, der måske blev afgjort, da vort bedste danske kort, Rasmus Schwarz, tæt på kampstart 

måtte melde forfald på grund af sygdom.  

KFUM bevarede med sejren chancen for at rykke op i elitedivisionen, medens Rødovre måtte se chancen 

endegyldigt forsvinde med dette nederlag. 

Billedet øverst: Marcin Gosieniecki, Jonas Schwarz, David Dark Hansen og Frank Wintermantel Marcin i 

ukrainske farver  


