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Motion

Går i år til Frankrig – Morzine/Avoriaz til skiområdet Portes du Soleil – et 
af verdens største og bedste skiområder med 650 km sammenhængende 

og varierede pister, der også giver mulighed for et smut til Schweiz på ski eller, 
hvis modet er der, prøve kræfter med den berømte Le Mur.

Morzine/Avoriaz er et fantastisk skiområde. Der er udfordringer nok til flere 
uger på ski, lige fra nybegynderen til den professionelle skiløber.

Morzine er en hyggelig gammel bjergby på vej op mod den schweiziske grænse, 
hvor der værnes om den oprindelige autentiske Savoyard charme.

Morzine er et super skisportssted, hvor du får meget for pengene – et levende 
skisted med et stort udvalg af barer og restauranter, der passer til alles smag. Der 
er også mange butikker og ikke-ski aktiviteter.

Ta’ med BMI PÅ SKI, der gennem alle årene har været en rigtig god oplevelse 
på ski og godt socialt samvær, med hyggelig ”ryste sammen” middag, skipicnic, 
afterski med højt humør, hvor man får en ”fadbamse” og fortæller om dagens 
oplevelser, men også hvor der er plads til at være sig selv eller finde sammen på 
ski eller spise i større eller mindre grupper.

Fakta:	 BMI	PÅ	SKI	2010	med	fly
	 Afrejse	lørdag	den	30.	januar	2010	kl.	18.15	fra	Billund.
	 Hjemkomst	lørdag	den	6.	februar	2010	kl.	23.30	til	Billund.

Hotel	i	dobbeltværelse	med	morgenmad,	flyrejse,	transfer,	7	dages	liftkort	
og	turistskat,	pris	pr.	person	kr.	6.990,-.

BMI	PÅ	SKI
					17.	sæson	:	Uge	5,		30.	januar	–	6.	februar	2010

Børne-	 og	 senior	 rabat,	 tillæg	 for	
enkeltværelse	og	skitransport.

For	 yderligere	 information	 og	 til-
melding	kontakt:

Henrik	Vistisen,	Svendgårdsvej	21,	
Beder.
86	93	66	18/40	13	79	01,	
mail:	info@sbp.dk

Tilmelding	senest	
1.	november	2009

Ta’	med	BMI	PÅ	SKI	–	
alle	tiders	oplevelse.

Som en del måske allerede har 
bemærket, er entreprenøren i fuld 

gang med at omlægge tennisbanerne 
i Egelund. Baggrunden er, at banerne 
efter 30 år er blevet trætte, så de ikke 
længere fungerer tilfredsstillende i 
forhold til dræn efter regnskyl. Efter 
ønske fra BMI har kommunen givet 
tilsagn om at genanlægge banerne med 
nyt dræn. Arbejdet gik i gang primo 
september og forventes afsluttet i løbet 
af efteråret. 

Bane 1 – 3 er ejet af kommunen, mens 

Tennis

Tennisbaner omlægges i september/oktober
Gravearbejdet er i fuld gang, så klubben kan slippe for evindelige vandpytter i de kom-
mende år.
Af Lars Winther bane 4 – 5 ejes af BMI. Det er kun de 

kommunale baner, der omlægges, så vi 
forventer, at man fortsat kan benytte 
bane 4 og 5 resten af sæsonen – evt. 
med blokering enkelte dage. 

Der vil foregå en del kørsel med last-
biler og andet materiel i denne periode. 
Kørsel vil ske fra p-pladsen - ad brand-
vejen - forbi spejderhytten til tennis-
banerne, så parkering i dette område 
må ikke forekomme (vigtigt!!). Arbej-
det vil primært foregå indenfor almin-
delig arbejdstid. 

Det vil også være nødvendigt at fra-
hegne en del af p-pladsen til oplastning-
splads for materialer. Derfor kan grus-
banen beliggende nord for hallerne i 
denne periode benyttes som parkering 
ved forsigtig kørsel. 

I BMI-Tennis glæder vi os, til de nye 
baner er klar til sæsonstart i foråret 
2010 . Vi skal samtidigt beklage, hvis 
arbejdet giver anledning til gener for 
andre. 


