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Oprykning til elitedivisionen i tennis udsat et år! 

I topopgøret mod KFUM lørdag mistede Rødovre Tennisklubs bedste herrer chancen for at rykke 

op i elitedivisionen denne vinter.  

På hjemmebanen i Rødovre Tennishal tabte herrerne 2:4 i et tæt opgør med noget af det bedste 

tennis i hallen nogensinde.  

Før kampen lå de to klubber side om side i toppen af elitedivisionen. Vinderen ville næsten være 

sikker på oprykning, da begge hold mangler svage modstandere i sidste runde lørdag den 4. marts. 

KFUM havde en frygtindgydende opstilling bestående af: 

Filip Bergevi, David Perez Sanz og Jorge Martinez Martinez, alle internationale stjernespillere i top- 

500-klassen igennem flere år. Fjerdesinglen var Kristian Pless, der har været på det danske 

landshold og senest var med til at vinde DM indendørs for Lyngby i 2019.  

Rødovre stillede med Frank Wintermantel (tidligere tysk stjernespiller fra Bundesligaen, nu 

sportschef på tennisakademi i Båstad, Sverige), og Jonas Lütjen, dygtig spiller fra Hamburg, samt 

de to Schwarz-brødre, Rasmus, der har spillet i elitedivisionen for såvel KB som Birkerød samt den 

yngre bror Jonas, som netop er blevet sjællandsmester for første gang indendørs.  

Resumé med parti- og sætresultater 

Kamp Rødovre-spiller KFUM-spiller Parti- og sætresultater Kampresultat 

Single 1 Frank Wintermantel Filip Bergevi 6:4, 7:6 2:0 

Single 2 Jonas Lütjen David Perez Sanz 3:6, 4:6 0:2 

Single 3 Rasmus Schwarz Jorge Martinez Martinez 7:6, 6:7, 6:10 1:2 

Single 4 Jonas Schwarz Kristian Pless 4:6, 6:0, 10:3 2:0 

Double 1 Frank & Jonas L Filip & David 3:6, 7:5, 2:10 1-2 

Double 2 Rasmus & Jonas S Jorge & Kristian 7:6, 2:6, 7:10 1-2 

Samlet Partier 63:67 Sæt 7:9 2:4 

 

Kampen begyndte med de 4 singler, hvor stillingen blev 2:2 i en situation, hvor: 

• Frank Wintermantel bragte Rødovre foran ved spil af højeste klasse mod favoritten Filip Bergevi, 

• Jonas Lütjen tabte til David Perez Sanz efter en god fight, 

• Rasmus Schwarz have to matchbolde I egen serv i 2. sæt. Men Jorge – nr. 617 på verdensranglisten 

– undslap det truende nederlag for at vinde 10:6 i MTB, 

• Endelig var Jonas Schwarz meget sikker mod Kristian Pless, der opgav 2. sæt forholdsvist hurtigt for 

at satse på MTB. Her serverede Jonas formidabelt, så Jonas også vandt MTB relativt komfortabelt. 

Doublerne gik begge til KFUM efter tætte opgør, som begge endte i MTB. KFUM-parrene havde det 

momentum til sidst, der medførte, at begge MTB gik til KFUM, som dermed vandt kampen 4:2. 

Slutstillingen ses ved at klikke her: https://dtf.tournamentsoftware.com/league/EA24CFA8-F420-417B-9E08-9D9FBF180240/draw/2  
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Rødovres spillere var meget skuffede oven på kampen. Men grundlæggende set leverer herreholdene en 

god indsats. Der er grund til at tro, at det kommer igen næste vinter og muligvis også udendørs.  

Damedivisionsholdet stillede op med et reservespækket hold mod Øresund Tennis fredag. Resultatet blev 

0:6 efter en gæv indsats af pigerne.  

Rødovres næstbedste herrehold tabte bundopgøret mod Hørsholm-Rungsted Tennisklub efter 3:4-

afgørelse i Golden MTB. Holdet rykker ned efter et år i liga 2, men kommer stærkt igen næste vinter.     

Det sædvanlige ”skolefoto” efter kampen 

 

Cheftræner Marcin Gosieniecki, Jonas Lütjen, Frank Wintermantel, Jonas Schwarz, cheftræner Einar Schwarz 


