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Tennishallen sejrede i sidste runde i holdturneringen i tennis udendørs 

Den megen nedbør i weekenden gjorde, at kampene 27.-28. august måtte afvikles indendørs i Rødovre og i 
Humlebæk. Da dette var muligt ved at udvide åbningstiden til kl. kl. 20 begge dage, kan man sige, at den 
største vinder var tennishallen, hvis eksistens kom til sin ret denne sidste turneringsdag udendørs.    

 

Bane 6 helt oversvømmet, selvom der er et godt dræn i banerne til venstre 

Strategien holdt, selvom resultaterne tyder på et par skuffelser 

Førsteholdene i 1. division var sikret fortsættelse næste år og kunne ikke rykke op, hvorfor cheftrænerne 
valgte at satse på at få herrernes 2. hold i ligaen sikret oprykning. 

Holdet vandt hele 6:0 over Næstved/Ringsted og endte på en suveræn 1. plads i deres pulje og fra næste år 
spiller i liga 2. Ligaturneringen er divisionsklubbernes turnering for klubbens reservespillere. Se 
slutstillingen ved at klikke her:  https://dtf.tournamentsoftware.com/league/F5D25051-CF65-4045-881C-
99CDDA409831/draw/24 

Rødovres 2. damehold sikrede sig så mange points i en meget svag pulje, at også spiller også i liga 2 fra 
næste sommer. Klik for stillingen her:  https://dtf.tournamentsoftware.com/league/F5D25051-CF65-4045-
881C-99CDDA409831/draw/48 

Stort tillykke til begge hold med disse flotte resultater. 
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De to 1. divisionshold fik to tætte nederlag 

Damerne besøgte Øresund Tennisklub og tabte en tæt duel med 3:4 efter Golden MTB. Holdet endte på 3. 
pladsen i rækken efter suveræne B 93 og nedrykkeren fra Elitedivisionen Birkerød. Se slutstillingen her:  
https://dtf.tournamentsoftware.com/league/F5D25051-CF65-4045-881C-99CDDA409831/draw/38 

Med til historien hører, at Olivia Thiemke var på vej til en turnering i Holland og at Katerina Norup Hansen 
stadig er rekonvalescens efter sin knæoperation. Sofie Vindberg Nielsen og Mariam Hassouneh holdt fanen 
højt, medens reserverne kæmpede det bedste de havde lært. Sofie Vindberg Nielsen – Rødovres 2’er - 
topper listen som bedste spiller med 12 sejre og 1 nederlag. En stærk sæson af hende. 

Tilsvarende tabte herrerne et tæt opgør mod Virum-Sorgen med 2:4, hvor gæsterne fra Virum vandt tre 
MTB-afgørelser. Se slutstillingen her: https://dtf.tournamentsoftware.com/league/F5D25051-CF65-4045-
881C-99CDDA409831/draw/2 

4 hold – KFUM, Hareskoven/Værkløse, Virum-Sorgenfri og Rødovre – ligger i slipstrømmen af stærke B 93, 
som rykker op i elitedivisionen. Vi har prøvet flere nye danske spillere af og har samlet set en meget stærk 
herretrup til indendørsturneringen og næste sommer udendørs.  

Jonas Schwarz – Rødovres toèr/treér endte som nr. 2 på ranglisten med 10:4 i score, 10 sejre og 4 nederlag 
efter HVTs brasilianske spiller Rafa Enrique Miralles med 12:2. Også en stærk sæson af Jonas i en stærk 
række. 

Strategien holdt, da divisionsholdene placerede sig stabilt i 1. division og reserveholdene forbedrede deres 
spil og position. Cheftrænerne har dermed et endnu bedre materiale at arbejde med fremover. 

Rødovres to resterende herrehold – Rødovre III og Rødovre IV – endte begge som nr. 2 i deres respektive 
puljer og kan sandsynligvis spille med om topplaceringer fremover også. 

 

 

Parkeringspladsen under vand – medens David og Jonas tabte 2. double i Match Tiebreak indendørs 


