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Reserverne på divisionsholdene i tennis fik chancen 

Søndag den 7. august blev kampene i holdturneringen udendørs genoptaget. 

Herrerne tabte 3:4 mod Øresund hjemme efter 8-10 i Golden Match Tiebreak 

Øresund stillede med Carl Bergman og Stanimir Petrovic, henholdsvis tidligere og nuværende 

svenske tourspillere på de to første singler, hvor de mødte Rasmus og Jonas Schwarz.   

Dagen forinden var David Dark Hansen atter blevet danmarksmester i veteranklassen for +40 

spillere for at møde den snu Farzad Sadeghi . Stort tillykke med DM til David! På 4. singlen skulle 

vores nye spiller Kevin Torneaux møde Simon Vaala. Resultaterne blev (se alle tal ved at klikke her) 

Rasmus tabte med 2 og 1 til Carl Bergman som mange gange tidligere. Jonas fik en fornem skalp 

ved at slå Stanimir med 3 og 4. Kevin vandt fornemt med 0 og 1 over Simon. I en meget jævnbyrdig 

og taktisk kamp tabte David til Farzad med 9:11 i Match Tiebreak efter at have haft en matchbold! 

Med 2:2 i singler skulle det afgøres i doublerne. 

Her vandt Øresunds første double med Carl Bergmann og Stanimir Petrovic som ventet med 6:2, 

6:1 over Jonas Schwarz og Michael Jørgensen. I 2. doublen vand David og Kevin med 6:4, 6:4 over 

Farzad og Simon. 

Afgørelsen kom ud i Golden Matchtiebreak, hvor David & Kevin kæmpede sig op til 8:8 efter at 

have været bagud med 1;4 og 4:8. Det viste sig at være utilstrækkeligt, da Farzad og Stanimir 

lukkede med to vinder bolde i træk. 

En tæt kamp, hvor reserverne gjorde det godt, men hvor et erfarent Øresund-mandskab fik den 

sejr, de havde brug for. Rødovre ligger fortsat nr. 3 og møder Hareskoven-Værløse og Virum 

Sorgenfri i de to sidste kampe.  

 

David Dark Hansen og Kevin Thoreau drøfter taktikken før deres doublekamp 
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Og damerne fik en sæk på 1:5 ude mod ATK på Genforeningspladsen! 

Damerne mødte med reserverne Beatrice Rasmussen, Wilma Jensen og Trine Bjergbakke, der 

erstattede Olivia Thiemke (turnering i Stockholm), Mariam Hassouneh (ferie i udlandet) og 

Katarina Hansen (operation for meniskenskade i knæet). 

Da ATK stillede med flere erfarne veteraner, blev resultaterne meget klare imellem 

tordenbygerne, der afbrød fra tid til anden afbrød kampene. 

Rødovres 1. single Sofie Vindberg Nielsen vandt 6:0, 6:4 over Katrine Christensen, så 1-tallet var 

sikret. I de resterende singler blev resultatet 6:0 til ATK i alle seks sæt mod Claire Peterzan, Tina 

Charlotte Ziegler og Tina Rogers , så ATK førte 3:1 efter singlerne. Modstanden fra Rødovres 

reserver var større end tallene viser. Men springet fra liga-rækken og op i 2. division var og er for 

stort sådan en dag! 

I doublerne spillede Sitti Magambo 1. double sammen med Beatrice. ATKs Katrine & Tina vandt 

6:0, 6:1, så ikke megen fremgang at spore fra singlerne. Endelig i 2. doublen tabte Wilma & Trine 

med 1:6, 2:6 efter at have ydet god modstand mod ATKs Claire & Charlotte. 

En lærerig søndag for Rødovres tre reserver. ATK fik 6 værdifulde points, medens Rødovre stadig 

holder tredjepladsen. (se alle matchdata ved at klikke her)  

 

 

Opsamling af bolde i double i regnen ved Genforeningspladsen 


