
1 point!!! Ja, det var ikke længere fra end 1 point at våres 1. Herr hold rykke op i 
elitedivisionen. Og våres 1. Dam hold har endnu en gang sikkrat en plads i 1. Division, 
2020 bliver 3 året i træk i den næste højeste division i landet. 

For herr holdet var det første året som det var spil i 1. Division, efter tre år af oprykning 
blev det stop, men det var tæt på. Det var først i sista omgangen, i den sidste kampen som 
det først stod klart at herrerne ikke klare oprykning til Elitedivisionen. Men 1 point mindre 
end ATK så bliver det spil i 1. Division næste år også. 
Det har varit en fantastisk sesong, der alle på holdet har vundet kamper som vi ikke har 
ragnet med, og alle har tabt kamper som vi ikke har ragnet med, undtaget Christian T. 
Schmidt, som er obesejret. 
Coach Calle syns Henrik var helt ud og cykle når han før sesong start siger at vi skal ha 
oprykning som målsætning. Vi må bare konstatere at Henrik er en klogare mand, men det 
skyldes nok alderen! 

Dam holdet har klarat sig godt i år igen men har også fået hjælp fra et par juniorer, Line 
som tidligare har spillet et par kamper på 1. Holdet men også Amalie Pagh som gjorde 
debut på 1. Holdet i en double sammen med Line. 
Maria Tjellesen siger føljande,

Efter en udmærket sæson fortsætter Øresunds 1. damehold i 1. division. Vi kan se tilbage 
på en sæson med både vundne og tabte kampe. F.eks. har spillet nogle gode, tætte 
kampe mod ATK og Hillerød, hvor marginalerne desværre ikke faldt ud til vores fordel. 
Men målsætningen om at blive i 1. division er nået, så vi er tilfredse, og vi er klar til 
vintersæsonen med både spilleglæden og kampgejsten intakt.

Så til våres 2. Herr hold, som lykkes med oprykning fra liga 3 til liga 2! 
Det har varit en holdindsats med totalt 9 forskellige spillere som har bidraget til oprykning 
med mindst en sejr per mand. 
Og når en der fortjener lidt extra ros er den endaste junior på holdet, Tue. Med 6 vunde 
kamper og 0 tabt, så er han beste spillere i hele puljen! Stærkt Tue!

/Calle Bergman


