Øst/Vest Challenge 2018 i Hillerød Tennisklub
Update fra fredag d. 21. december af Daniel Mølgaard, SLTU
Sådan! En weekend fyldt med tennis, sammenhold, fællesskab og venskaber er begyndt i Hillerød
hvor Øst/Vest Challenge 2018 er i gang med fælles træning her til aften for de 16 øst spillere og 16
vest spillere, 8 piger og drenge fra hver i 2004, 2005 og 2006 årgangene
Weekenden byder på overnatning, tenniskampe i singler, doubler og mixdoubler, bowling,
svømmehal og masser af hygge
Øst/Vest Challenge blev spillet første gang i december 2017 i Odense og gentages nu i Hillerød
denne weekend
Update fra lørdag d. 22. december af Michael Grube Andersen, FTU
VEST-holdet anført af Ervin “The Shark” Mesic er mødt op i Hillerød Tenniscenter med selvtillid og
en ambition om at gentage holdsejren fra premieren på ØST/ VEST TENNIS CHALLENGE sidste år i
Marienlyst på Fyn.
ØST-holdet har dog helt andre planer på hjemmebane, selv om de ser lidt kyste ud, når VEST-holdets
kampråb “RÅT KØD” gjalder ud over Hillerød Tenniscenter.
Først og fremmest er det en fantastisk social oplevelse for spillerne, der oplever, at “fjender” bliver
til venner, når man lærer dem bedre at kende.
Sportsligt startede dagen med morgenløb anført af den atletikkyndige JTU holdkaptajn Erik
Bertelsen, der også kunne give fif til bedre løbeteknik.
Med 32 spillere udtaget fra U14/U12 skal der spilles mange kampe, og da alle havde været i aktion
i single var stillingen 8-8.
Efter yderligere single-, double- og mixdoublekampe endte matchday 1 med en snæver
midtvejsføring på 22-21 til ØST-holdet.
Midt på dagen blev der spillet bowling, og præstationerne her mere end antyder, at tennis er det
helt rigtige valg af primær sportsgren for de unge atleter fra både ØST og VEST....
Søndag bliver det hele afgjort på matchday 2 med masser af højt humør, fight og flot tennisspil,
inden spillere og ledere skal hjem til deres familier Lillejuleaften.
For god ordens skyld skal det understreges, at “The Shark”, “Pump Gun” og resten af VEST-holdet
stadig tror på den samlede sejr mod Chris “Cool” og de andre profiler på ØST-holdet.

Update fra søndag d. 23. december af Michael Grube Andersen, FTU
Fantastisk tennisweekend i Hillerød Tenniscenter
Det blev lige så spændende, som man på forhånd kunne have drømt om, da ØST/VEST TENNIS
CHALLENGE 2018 skulle afgøres.
Matchday 2 sluttede uafgjort 14½-14½ efter 29 intense tenniskampe, og der lød et jubelskrig, som
sikkert kunne høres i både Sverige og Jylland, da ØST-holdet blev udråbt som vinder af ØST/VEST
TENNIS CHALLENGE 2018 med den samlede score 36½-35½ efter i alt 72 single-, double- og
mixdoublekampe.
Mille "DARK HORSE", Chris "COOL" og resten af ØST-holdet kan glæde sig ekstra i denne tid - og
træner/lederne Lucas Hjorth og Marc Møller fra Tennis Øst, Erik Bertelsen fra JTU og Michael
Grube Andersen fra FTU glæder sig til lidt ekstra søvn i rigtige senge efter en intens weekend.
En fantastisk weekend med masser af tennis og socialt samvær, og vi glæder os allerede til
revanchekampen i 2019 - måske i Kolding.
Tak til Daniel Mølgaard fra Tennis Øst for god planlægning og godt samarbejde mellem Tennis Øst,
JTU og FTU.
Glædelig Jul & Godt Nytår til alle gode tenniskræfter.

