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40 børn og unge får under-
visning

Juniortræningen tilbydes børn ned til 
otte år, hvor instruktion er inklud-

eret i kontingentet på kr. 550 Det har 
samlet 40 børn, som spiller mandag og 
søndag. Ungdomstræningen udmærker 
sig med at have trænere der alle er 
fos-tret af klubben. I juniortræningen 
gribes der ligeledes bredt, og der er 
god træning og sammenhold til dem, 
der ser tennis som et socialt netværk. 
Samtidig bliver der lyttet til den enkel-
tes behov, så dem der også mere ser-
iøst ønsker at blive bedre, også har 
mulighed for dette. 

Midt i juni holdt juniorerne "Late 
Night" for tredje år i træk, og der er 
intet der tyder på at dette blev en min-
dre succes end de foregående år. Dette 
er efterfulgt af ”spil med en ven” hvor 
børnene har lov til at tage en ven med 
ud på tennisbanerne og spille lidt un-
der opsyn af vores ungdomstrænere. 
Efter sommerferien vælger vi som af-

slutning på sæsonen endnu en gang at 
afholde "Late Night", da dette er en så 
bragende succes, at én Late Night sim-
pelthen ikke er nok.

Endelig holder vi i uge 32 sommerten-
nisskole for nybegyndere i aldersgrup-
pen ca. 8-14 år, og denne er stadig åben 

for tilmelding. Så er du en nybegynder 
der ikke nåede at melde sig til ved sæ-
sonstart, så har du muligheden for at 
begynde til sommer, til dette arrange-
ment, der har kørt i en lang og succes-
rig årrække.

Tennistræning – også for børn
Af Kristoffer Stryhn

Forberedelserne til Fuldenløbet 
2009 er i fuld gang, så sæt allerede 

nu kryds i kalenderen lørdag den 5. 
september 2009 kl. 14.00. 

Fortræning begynder 3. august 
Traditionen tro inviterer vi også i år alle 
interesserede til at deltage i fortræning 
hver mandag og onsdag kl. 18.00 med 
start på plænen bag Beder Bibliotek/
Fritidsklub. Første gang er mandag 
den 3. august 2009. Fortræningen star-
ter med fælles opvarmning til glad 
musik og herefter kan du vælge at løbe 
én af de to ruter (6,3 eller 10,2 km). 
Der er vejvisere, hvis du ikke kender 
ruten i forvejen. 

Konkurrence for firmahold
Har dine kolleger eller medarbejdere 

gode ben? Så får I nu muligheden for 
at udfordre konkurrenter, kolleger el-
ler nabovirksomheden i Fuldenløbets 
nye konkurrence for firma hold. Et 
hold består af fem løbere, der tilmelder 
sig som firma-hold, og det er holdets 
samlede tid, der tæller i konkurrencen. 
Der er præmier til løberne på de tre 
hurtigste hold.

Få mere at vide
Vil du vide mere om Fuldenløbet, 
ruterne, holdkonkurrencen eller til-
melde dig til løbet? Så brug BMI 
Motions hjemmeside: www.bmi-ege-
lund.dk/motion hvor du finder alle 
oplysninger samlet. 

Deltagerbetalingen er kr. 50,- for 
voksne og kr. 30,- for børn til og med 
14 år. 

Der mulighed for eftertilmelding på 
løbsdagen fra kl. 12.00. Startsted er 
fodboldbanen ved Beder Skole.
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