
 

Med venlig hilsen 
Fyns Tennis Union og DTF 

Dag 1 - DM SENIOR TENNIS 

Det var generelt en fornøjelse at følge første dagen af DM Senior. Den flotte nye tennishal Odense 

med seks baner i Boldklubben Marienlyst lagde gulv til 1. runde af kvalifikationen, for både herre- 

og damesingle, samt enkelte 2. runde kvalifikationskampe for herre.  

På alle banerne blev der spillet lystigt, og de fremmødte tilskuere fik lov til at se en masse af landets 

unge opkomlinge krydret med flere mere garvede tennisspillere. Der blev virkelig gået til stålet, men 

spillerne udviste samtidig fair play og gode sportslige manerer. Det var en første dag for DM Senior 

værdigt. 

I alt 72 spillere var i kamp på første dagen, heriblandt syv forventningsfulde fynske spillere. 

Morten Garbers lagde godt fra land med en overbevisende 6/0, 6/0 sejr, og han er klar og top motiveret 

til morgendagens 2. runde kvalifikationskamp kl. 10.00. I herresingle var der også kampe til de unge 

spire Adam Larsen og Christian Damgaard Qvist, samt de mere rutinerede kræfter Thomas Hein og 

Kenneth Aaskov. Alle måtte dog strække våben i første runde.  

På damesiden spillede Kirstine Jensen og Kristian Karlovic. Kirstine vandt en tre-sæts-kamp efter at 

tabe første sæt i tie-break, vendte hun kampen med 6/1, 6/3 i de efterfølgende sæt. Kristina tabte en 

tæt kamp 6/3, 6/4. Kirstine Jensen spiller sin anden kamp i kvalifikationen søndag kl. 12.00, hvor 

også Vanessa Timm og Camilla Flintholm Jensen kommer på banen hhv. kl. 12.30 og 14.00. 

Se alle resultaterne på DTF’s hjemmeside. 

Uden for banerne herskede der god stemning, og der var som vanligt masser af gensynsglæde, når 

tennisvenner fra nær og fjern mødes til dette landsdækkende mesterskab. 

Dagens detalje gik til Thomas Hein, der vandt en velspillet maraton-bold mod Jesper Korsbæk Jensen. 

TV2 Fyn lagde også vejen forbi DM, hvor Jesper K. Jensen bl.a. blev interviewet. Se indslaget – her. 

Slutteligt blev der trukket lod til herre- og damedouble, der starter med indledende runder fra tirsdag 

og onsdag.  

1. seedet i herredouble blev: Philip Ørnø/Mohamed Shabib 

2. seedet i herredouble blev: Johannes Ingildsen/Christian Sigsgaard 

1. seedet i damedouble blev: Emma V. Håkansson/Cecilie L. Melsted 

2. seedet i damedouble blev: Kathrine Berge/Frederikke Støchkel 

http://www.tennis.dk/turneringsprogram.aspx
http://www.tv2fyn.dk/article/501617?autoplay=1&video_id=80220

