
 

Med venlig hilsen 
Fyns Tennis Union og DTF 

Dag 4 - DM SENIOR TENNIS 

Tirsdag, fjerdedagen ved DM Senior i Marienlyst bød på de sidste 1. rundekampe i herre- og 

damesinglerækkerne, samt tre kampe fra 1. runde af herredoublerækken. 

Der blev ikke givet en centimeter i nogen af kampene, hvilket også gav sig til kende, da de sidste to 

herredoublekampe først blev sat i gang ved 22-tiden. Se alle resultater via dette link. 

Fra Fyn spillede Camilla Flintholm Jensen og Morten Garbers 1. runde i single. Det lykkedes for dem 

begge, at spille sig videre til anden runde, der afvikles onsdag d. 4/3. Camilla var ude i en 

nervepirrende kamp mod Anna S. Christensen (Hillerød). Efter at have tabt første sæt 2/6, lykkedes 

det Camilla at vende kampen og vinde 6/2, 6/4. Især ved stillingen 5/4 i tredje sæt var det tæt, hvor 

Camilla både havde flere matchbolde og fik afværget en del breakbolde før sejren kom endeligt i hus. 

I herresinglen gjorde Morten Garbers anderledes kort proces mod sin modstander Nikolaj Katic (KB). 

Her blev det til en sikker sejr med cifrene 6/1, 6/3 til glæde for hjemmepublikummet. 

I et live tv-indslag på TV2 Fyn, var Morten Garbers heller ikke sent ude til at melde sig ind i feltet af 

favoritter til DM-titlen. Se hele indslaget fra TV2 Fyn ved at - klikke her. 

I herredouble spillede Mads Elholm/Morten Garbers en tæt og meget seværdig kamp mod Simon 

Friis Søndergaard/Frederik Ørvad. Denne resulterede også i en fynsk sejr med 4/6, 6/2, [10-5]. Anden 

runde i doublen spilles torsdag mod 3. seedede Alexander Kønigsfeldt/Rasmus Møller fra HIK. 

Med fire fynske spillere videre til 2. runde i hovedturneringen, er der lagt op til en spændende onsdag. 

Programmet for de fynske spillere i 2. runde, er som følger: 

 Henrik H. Korsgaard mod Philip Ørnø (Birkerød) – onsdag kl. 15.30. 

 Camilla Flintholm Jensen mod Hannah Viller Møller (HIK) – onsdag kl. 16.45. 

 Mads Elholm mod Alexander Kønigsfeldt (HIK) – onsdag kl. 16.45. 

 Morten ’Gabi’ Garbers mod Anders ’Ace’ Grinderslev (Skovbakken) – onsdag kl. 18.00. 

Dagens detalje DM Senior dag 4 gik til Christian Sigsgaard (Gentofte) for at udvise stor grad af fair 

play i en flot spillet kamp mod Simon Friis Søndergaard. Under en vigtig bold ved stillingen i 5-5 i 

andet sæt, server modstander Simon første serv. Serven er ude, men Christian fornemmer, at bolden 

hopper unormalt langsomt i opspringet. Han undersøger bolden og opdager, at den er flad. Dette 

melder han korrekt som "replay point", hvorfor Simon får en ny første serv.  

Der er lagt op til en masse spændende kampe onsdag, så kom, hep og se en masse sublim tennis! 

http://www.tennis.dk/turneringsprogram.aspx
http://www.tv2fyn.dk/article/502023?autoplay=1&video_id=80279

