Historisk oprykning til 2. division er tæt på… 😊
Turen til Stavtrup i Kennis bil var fyldt med spænding og gode nerver. Hele truppen var meget fokuseret på
dagens opgave – vi skulle derfra med en sejr. Så ville vi være meget tæt på en historisk oprykning til 2.
division for klubbens 1. hold. Depoterne blev fyldt op på turen med indkøbte kylling sandwich og medbragte
kolde sodavand.
Vi ankom til det meget hyggelige anlæg i Stavtrup og blev vel modtaget af modstanderens holdkaptajn,
som havde været meget fleksible ifm. planlægning. Vi kunne ikke stille hold på den oprindelige dato og vi
takkede mange gange for deres fair-play.

De har kun 3 grusbaner, så vi havde aftalt at starte med 1. og 3. singlen samt 2. doublen.
Jeg spillede en opslidende kamp mod en stærk modstander i 1. singlen. Stig Uggerhøj Andersen havde
vundet alle sine singler i år og første sæt blev en tæt affære, hvor Stig overlevede en sætbold i mit
serveparti ved 6-5. Men heldigvis vandt jeg 7-5 i tiebreak og det tog modet fra Stig i andet sæt, som jeg
vandt med et 6-3.

Vi havde valgt at stille op med Kenni og Sten i 2. doublen, hvor de mødte Søren Skov og Jacob Kveiborg.
Vores superserver svigtede ikke og Sten lykkedes traditionen tro med mange serve-esser. Det lagde
grunden for en stabil double indsats og en sejr på 6-3, 7-5.
Vi havde nu fået en god start på holdkampen, men det virkede som om varmen og turen til Stavtrup havde
taget hårdt på Morten i 3. singlen. Morten mødte en meget velspillende Rasmus Pihlkjær som vandt sikkert
med 6-0 i første sæt. I anden sæt kom Morten bedre med i duellerne, men frustrationerne fik frit løb, da
Rasmus havde vundet kampens sidste bold og dermed 6-4.
Thomas Hytting var gået i gang med sin 4. single mod Rasmus Bomholt Sørensen. Det skulle vise sig at
blive en meget lang og tæt kamp mellem to spillere, der var en kloning af hinanden. De var begge meget
løbestærke og havde identiske spillemæssige styrker. Thomas vandt første sæt med 6-3, men kom hurtigt
bagud med et break i andet sæt. Han kæmpede dog bravt og fik brudt tilbage, Til sidst måtte han dog
strække våben og tabte 7-5. Kampen skulle nu så afgøres i en matchtiebreak, som med rette udfald ville
sikre og den ønskede sejr i holdkampen. Thomas kæmpede ufortrødent videre og fortjener dagens fidusbamse for at vinde 10-7 og dermed var vi kommet foran med 4-1.
For mens Thomas spillede sin maraton kamp, havde Kenni i sin 2. single i meget overbevisende stil og
efter en koncentreret indsats vunder sikkert i to sæt med 6-1, 6-3 over Morten Knudsen.

Her nyder tre glade
tennisspillere
dagens gode vejr og
udviklingen i
holdkampen.
De vidste jo også at
værterne ville
servere grillpølser
og kolde øl efter kampen… 😊
Kampen var nu afgjort til vores fordel og 1. doublen,
hvor jeg spillede med Morten Nielsen mod Stig og
Rasmus blev ligeledes et tæt opgør. Vi vandt sikkert
første sæt med 6-3, men blev hurtig brudt i starten af
2. sæt. Det lykkedes ikke at bryde tilbage og derfor måtte doublen afgøres i endnu en matchtiebreak. Vi
kæmpede bravt, men måtte se Stavtrup parret vinde på deres 5. matchbold med resultatet 12-10.

Dermed endte kampen 4-2 til Erritsø og så stod menuen på klassisk dansk grillmad og velfortjente kolde øl.
Turen hjem blev munter og drengene så glade, men også lidt matte ud
ved ankomsten til Erritsø.

Efter weekendens øvrige kampe ligger vi nu på en flot 1. plads og skal
blot vinde én kamp mod Risskov den 27. august for at sikre oprykning
til 2. division.

Vi håber på stor opbakning og holdkampen starter kl. 10.00. Der er gratis entré og vi garanterer for et
hjemmehold, der vil gøre alt for at vinde den vigtige kamp, som vil sikre os det ene point, der vil betyde
oprykning til 2. division.

// Sportslige hilsner fra en stolt træner og holdkaptajn

