
 

Med venlig hilsen 
Fyns Tennis Union og DTF 

Dag 3 - DM SENIOR TENNIS 

Tredjedagen af DM Senior bød på 1. rundekampe i herre- og damesinglerækkerne. 

Der blev afviklet 16 kampe på banerne i Marienlyst. Se alle resultater via dette link. 

To fynske spillere, Mads Elholm og Henrik Heise Korsgaard var i aktion, og begge spillere vandt! 

Mads Elholm vandt 6/3, 6/1 i rimelig stil over Christian Berg Thuesen fra Aarhus 1900. På lægterne 

var ca. 40 tilskuere mødt op for støtte op om kampen. 

Henrik Heise Korsgaard vidste også god stil i sin kamp mod Jan Lohse fra Randers. Kampen blev 

vundet 6/3, 6/2 og bød på flere underholdende dueller, hvor netspil og stopbolde også var en stor del 

af det varierede spil. 

Dette var også nok til at Henrik Korsgaard løb med ”Dagens detalje” på dag 3. Dette for to lækre slag 

mellem benene… med ryggen til, samt et enkelt mis af samme slags. Ingen af boldene blev dog vundet 

mod en taktisk smart Jan Lohse, men det var god underholdning for de fremmødte tilskuere. 

Tilskuerne kunne ligeledes nyde godt at et højt serviceniveau, hvor BK Marienlyst havde disket op 

med en dagens ret samt tribuner med plads til 100 tilskuere på hhv. bane 1 og bane 3. Desuden er der 

nu kommet sedler ved banerne med spillernes navne, og fra tirsdag vil spillerne kunne købe massage. 

Tirsdag d. 3/3 skal Morten Garbers og Camilla Flintholm Jensen spille single 1. rundekampe: 

Morten Garbers  - Tirsdag kl. 16.45 mod Nikolaj Katic (KB) 

Camilla Flintholm Jensen - Tirsdag kl. 18.00 Anna S. Christensen (Hillerød) 

Morten Garbers/Mads Elholm spiller 1. runde double mod Frederik Ørvad/Simon Friis Søndergaard. 

Dette sker tirsdag kl. 19.00. Samtidig spiller Kenneth Aaskov Jørgensen med sin makker Jan Lohse 

mod Alexander Schou/Martin N. Knudsen. 

Mads E. er videre til 2. runde onsdag, hvor enten Alexander Kønigsfeldt el. Kasper Elsvad venter. 

Henrik Korsgaard spiller også 2. runde onsdag mod vinderen af 1. seedede Philip Ørnø og Jesper K. 

Jensen. 

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

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

