
 

DM-medaljer til Tennisklubben i Rødovre lørdag 

Ved DM indendørs den forløbne uge fik Rødovre Tennisklub 2 medaljer ud af 8 mulige: 

Sølv til Jonas Schwarz i herresingle 

Rødovres Jonas Schwarz fik sølv efter i finalen at have tabt 0:6, 4:6 til KBs Anders Grinderslev. 

Jonas har løftet sit spil betydeligt det sidste års tid og fik for første gang nogensinde DM-medaljer.  

Vinderen Anders Grinderslev har det sidste års tid vundet dels DM for hold udendørs for Give 

Tennisklub. Da han flyttede til København i efteråret, blev han også indendørs mester ved at spille 

for KB. Så Anders er nu tredobbelt dansk mester på samme tid. 

Jonas Schwarz udtaler: ”Jeg er så glad for at være nået så langt, at medaljerne begynder at gå min 

vej.   Det var virkeligt svært mod en spiller som Anders, der overhovedet ikke har tabt en single det 

sidste års tid, selvom han til dagligt spiller på et højere niveau end mig. Jeg var lidt for benovet i 

første sæt, men er glad for, at jeg i andet sæt fik bevist, at der var gode grunde til, at jeg var i 

finalen.” 

Og bronze til Olivia Thiemke i damesingle 

I den ene semifinale fredag aften tabte Olivia Thiemke knebent 6:3, 5:7, 4:6 til KBs talentfulde Zoe 

Du Pasquier Jensen efter en opslidende duel over 2 timer og 40 minutter.  Olivia har også løftet sit 

spil det sidste års tid og kom derfor længere i senior-DM end nogensinde før. Olivia ærgrer sig 

over, at hun ikke havde det sidste, der skulle til fredag.  

Hun sender en varm tak til cheftræner Marcin Gosieniecki, der leverer en meget motiverende 

træning for hende og de øvrige talentfulde damer i klubben. Ser frem til at kunne gøre det endnu 

bedre næste gang, da hun med sine 18 år har mange muligheder for at lægge flere lag på sit spil.    

Hidtil hørt succes for Rødovre Tennisklub ved DM i tennis 

Rødovre Tennisklub har aldrig klaret sig så godt ved et nationalt mesterskab. Ud over Jonas og 

Olivia, deltog 4 andre Rødovrespillere i DM for seniorer: 

Sofie Vindberg Nielsen var med i hovedrunden for damer og tabte i 1. runde med to gange 4:6 til 

den senere to´er, Zoe Du Pasquier Jensen fra KB.  

Og i kvalifikationsrunden noteres om de tre Rødovredeltagere følgende: 

• At 15.-årige Mariam Hassouneh i 3. runde tabte 3/6, 6/3, 7/10 til Sophia Isabella Ragus fra 

Fruens Bøge, 

• At Rasmus Schwarz trak sig i 3. runde i kvalifikationen med 3:6, 0:3 mod Theodor Boisen 

fra Lyngby, 

• At Nick Frederik i 1. runde tabte 3/6, 3/6 mod Oliver Steiness fra KB. 

Og i den forbindelse skal det bemærkes, at det ikke er let at komme i betragtning til at deltage i 

DM for seniorer. Der er kun plads til 16 deltagere i hovedrunden, heraf de 4 bedste fra 



 

kvalifikationsrunden. I kvalifikationen er der således blot plads til 32 deltagere. Rødovre tegnede 

sig derved for 6 af 88 pladser ved DM. Fint fremmøde, må man sige!  

 

 

Olivia Thiemke, Jonas Schwarz og Sofie Vindberg Nielsen 

Rødovre Tennisklubs 3 deltagere blandt de sidste 32 ved DM indendørs  


