
 

Med venlig hilsen 
Fyns Tennis Union og DTF 

Dag 2 - DM SENIOR TENNIS 

Det var igen en stor fornøjelse at følge DM Senior på de seks indendørsbaner i Boldklubben 

Marienlyst. Dag 2 bestod af de resterende 2. runde kvalifikationskampe for herre og damer, samt 

kvalifikationsfinaler i begge rækker. 

60 spillere, omtrent 150 tilskuere, samt en masse forbipasserende boligmesse-entusiaster var vidner 

til masser god tennis på alle seks baner. Der var skruet en anelse mere op for intensiteten og flere 

tætte kampe varede på den gode side af de to timer.  

Dagen var igen præget af god stemning og fair play. Rowing supervisors og referees største 

udfordringer var, at der ikke var stole nok på banerne samt en enkelt punkteret bold under en duel. 

3 fynske piger og Morten Garbers var i ilden. 

Morten startede med en walk-over i den første kamp, hvor modstanderen desværre måtte melde afbud. 

I kvalifikationsfinalen stod Morten over for en anden publikumsdarling i Christopher Wejs fra 

Sønderborg. Morten skulle lige finde rytmen, men efter de første tre partier så Morten sig ikke tilbage 

og nuppede sejren med cifrene 6/2, 6/0. En yderst velspillet kamp, der stod for dagens tilskuerrekord. 

På damesiden spillede Kirstine Jensen, Vanessa Timm og Camilla Flintholm. Kirstine og Vanessa 

måtte begge se sig slået i 2. runde af kvalifikationen. Til gengæld spillede Camilla sig hele vejen i 

hovedrunden efter to flotte sejre med cifrene 6/3, 6/4 og 6/4, 6/4. 

Se alle resultater fra dagens kvalifikation samt lodtrækning til hovedrunderne på DTF’s hjemmeside. 

Dagens detalje på dag 2 gik til Jesper Korsbæk Jensen og Thomas Schwencke Lindquist for dagens 

kamp. Dette var en ægte maratondyst på 3 timer og 45 min, hvor der blev disket op med masser af 

gode baglinje dueller, lækre vinderslag, krumspring, flot netspil under høj intensitet. 

Lodtrækningen til hovedrunderne i herre- og damesingle har givet følgende fynske kampe: 

Henrik Heise Korsgaard  - Mandag kl. 18.00 mod Jan Lohse (Randers) 

Mads Elholm  - Mandag kl. 18.00 mod Christian Berg Thuesen (Århus 1900) 

Morten Garbers  - Tirsdag (tidspunkt følger) mod Nikolaj Katic (KB) 

Camilla Flintholm Jensen - Tirsdag (tidspunkt følger) mod Anna S. Christensen (Hillerød) 

KOM TIL DM SENIOR, SE MASSER AF GOD TENNIS OG BAK OP OM DE FYNSKE HÅB! 

http://www.tennis.dk/turneringsprogram.aspx

