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Damedouble i A-rækken blev afgjort efter drabelig kamp mellem Nana Nørby/
Marianne Nielsen  (t.v.) og Inger Bendig/Karen Margrethe Kaas.

Efter flere hundrede kampe kunne 
årets klubmestre endelig lade sig 

hylde. 
Finalerne var en blanding af Torden-

skjolds soldater og så en del nye spil-
lere, som fik vist flaget med stærkt spil 
og gode resultater. 

Finaledagen startede med flot vejr og 
fælles morgenbord til klubbens med-
lemmer, hvorefter de første kampe 
kunne gå i gang. Vejret havde ellers 
drillet en del i de foregående dage op 
til, da de tre foregående dage, hvor se-
mifinalerne skulle spilles, var mere end 
våde. Vi fik dog indhentet det meste på 
finaledagen – selvom der kom en hef-
tig shower og lammede banerne allere-
de kl. 14. Mens de ti minutters skybrud 
væltede ned over banerne, sendte vi en 
kærlig tanke til kommunen, som jo ef-
terfølgende er gået i gang med at reno-
vere banerne, så drænet bliver bedre og 
banerne mindre sårbare overfor byger. 

Inden vi fik denne sjasker havde 50 
af klubbens medlemmer dog haft en 
fin dag med god tennis, hyggeligt sam-
vær og både morgenmad og frokost på 
klubbens regning. 

Herefter kan de mest ivrige spillere så 
gå i gang med vintertennis, hvor klub-
ben er pænt repræsenteret både i hallen 
i Beder, i 1900 og i AGF. Juniorerne 
fortsætter endvidere med indendørs 
træning i Lyseng Hallen .

Og så glæder vi os ellers til foråret 
2010, hvor vi atter vil gøre en særlig 
indsats for at byde nye medlemmer 
velkommen i Århus kommunes hyg-
geligste tennisklub. 

BMI-tennis - finaleresultater – klub-
turnering: 

A-rækken:
Damesingle: Inger Bendig vs. Nana 

Nørby : 6-4, 6-3
Damedouble: Marianne K. Nielsen/

Nana Nørby vs. Inger Bendig/Karen 
Margrethe Kaas: 1-6, 6-2, 12-10

Tennis

Årets klubmestre trodsede regnen
Af Lars Winther

Herresingle: Niels Cajus vs. Bo Se-
jersen: 6-4, 6-1

Herredouble: Bo Sejersen/Lars 
Winther vs. Jens Ole Simonsen/Axel 
Gruhn: 6-4, 6-3

Mixeddouble: Sussie Østerby/Axel 
Gruhn vs. Marianne K. Nielsen/Flem-
ming Olsen: 6-1, 6-2

B-rækken
Damesingle: Birgit Winther vs. Ulla 

Tander 7-6, 6-3
Damedouble: Else Fendinge/Lis 

Eriksen vs. Helle Nielsen/Jytte Lauer-
sen: 6-4, 6-0.

Herresingle: Lars Bo Larsen vs. Fol-
mer Krarup: 6-0, 6-3

Herredouble: Folmer Krarup/Peter 
Granath vs. Bjarne Kjær/Bent Oxvig: 
7-5, 7-5

Mixeddouble: Jette&Uffe Dammand 

vs. Gitte&Erling Brødbæk: 6-1, 4-2

C-rækken
Herresingle: Jens Viltoft vs. Peter 

Jørgensen: Ikke spillet

60 +
Damedouble: Lita Kastrup/Bodil 

Bjødstrup vs. Karen Olsen/Jette Dam-
mand: 6-1, 6-2.
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