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Tre resultater fra næstsidste runde i holdturneringen for eliteholdene 

Midt i hedebølgen blev næstsidste runde i holdturneringen udendørs afviklet lørdag.  

Rødovre noterede sig for tre interessante resultater: 

1. Damedivisionsholdet var i normal opstilling og vandt 5:1 hjemme over Vedbæk, 

2. Herredivisionsholdet tabte ude 0:6 til Hareskoven/Værløse, men efter at 4 kampe var i 

MTB, som alle blev tabt af Rødovre, 

3. Rødovres bedste ligahold vandt 6:0 over Greve og ligger til oprykning inden sidste kamp 

ude mod Næstved/Ringsted om 14 dage. 

Bevarer de to divisionshold pladsen i 1. division og ligaholdet rykker op i liga 2, er eliteafdelingen 

yderligere styrket ved at få en bredere trup for såvel damer som herrer.  

Damerne på sejrsporet igen med 5:1 over Vedbæk hjemme i Espelunden 

Såvel Olivia Thiemke som Mariam Hassouneh var til rådighed igen, så Sofie Vindberg på 2. singlen 

blev derudover suppleret med Trine Bjergbakke.  

I stegende hede vandt damerne 5 kampe stort med 2:0 og blot 7 Vedbæk-partier imod 60 til 

Rødovre. Trine spillede en meget lige kamp i 4. singlen med Tiebreak i 2. sæt. Hun tabte såvel 

denne Sæt Tiebreak som Match Tiebreak, men viste flot fremgang i forhold til sidste weekend. 

Damedivisionsholdet bevarer 3. pladsen med 28 points i behørig afstand af B 93 og Birkerød, der 

har oprykningsfinale den 27. august. Rødovre spiller sidste kamp ude mod Øresund samme dag. 

 

Olivia og Sofie modtager serv i 30 graders varme  
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Herrerne tabte spektakulært i Værløse, men vandt en vigtig ligakamp i Rødovre  

Herredivisionsholdet tabte hele 0:6 ude mod Hareskoven/Værløse (HVT). Kampen var mere 

jævnbyrdig end cifrene tyder på, idet der måtte Match Tiebreak til i 4 tilfælde, før HVT-holdet også 

vandt her. Bemærk, at partiscoren blev 64:48 i HVTs favør.  

Interessant er også, at HVT-mandskabet nu har en stærk trup, der må forventes at gøre sig stærkt 

gældende fremover. Rødovre har sidste kamp hjemme mod Virum-Sorgenfri den 27. august.  

Det næstbedste herrehold – Rødovre II - gjorde imidlertid det, vi håbede på: Fik en klar sejr hjemme 

i Espelunden på 6:0 over Greve.  

Der var ikke megen tvivl om kampens udfald, da Rødovre kom i en stærk opstilling og Greve blot 

mødte med tre mand.  

Sidste kamp er lørdag den 27. august på hjemmebanen i Espelunden mod Næstved/Ringsted.     

 

 

Ligaholdet foretrak et efterspil i skyggen efter at have vundet suverænt. 

(Michael Jørgensen, Marcin Gosieniecki, Nick Frederiksen og Christian Michelsen). 


