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Tennis

Tennis for børn opruster

Kristoffer Stryhn viser servens svære 
kunst.            fotograf: Ole Henneberg

I kommende sæson vil vi opruste 
med træning to gange om ugen, for-

mentlig onsdag fra kl. 16.00 – 18.00 
og søndag fra kl. 12.00 – 14.00 (- ikke 
endeligt på plads). Man kan frit vælge 
mellem træningen, som aftales ved sæ-
sonstart, altså om man deltager én eller 
to gange om ugen. Spillerne opdeles 
i to truppe med nybegyndere i første 
time og øvede i anden time. Søndag-
stræningen kan evt. også være et tilbud 
til spillere, som dyrker fodbold eller 
andet, der gør det svært at nå trænin-
gen i hverdagen. Vi forventer opstart 
i uge 16. 

Vi vil også planlægge deltagelse 
i to – fire stævner for nybegyndere i 
Århus-området. Vi vil derudover samle 
ét eller flere hold til en ny turnerings-
form, som Tennisforbundet forventes 
at iværksætte i foråret. Mere om dette 

Træning to gange om ugen

Spil tennis! Få motion! Mød nye 
mennesker! Og ha’ det sjovt i BMI 

Tennis! Efter at have set Caroline Woz-
niacki, Roger Federer og alle de andre 
har mange sikkert drømt sig til en kar-
riere med tennisketsjeren. 

Sidste år var der ti nybegyndere,som 
startede med træning i BMI Tennis og 
derved fik hul på spillet. 

Denne succes følger vi op på i år ved 
atter at tilbyde træning på fire forskel-
lige spillerniveauer. Og i øvrigt en 
masse andre gode tilbud som gør det 
sjovt at være med i BMI Tennis:

• Åbent gruppespil en gang om 
ugen, hvor lederen sætter spillerne 
sammen i forskellige konstellationer

• Klubturnering hen over som-
meren i flere niveauer, hvor du kan 
møde andre spillere, du måske ikke 
kendte.

• Fire hyggelige arrangementer, 
hvor vi både spiller tennis og får lidt 

Tennis for alle – også dem uden ketsjer
Ti voksne nybegyndere fik sidste år hul på tennis. BMI følger op på succesen med 
træning til alle spilleniveauer, gratis prøvemåned og fire klubarrangementer, hvor 
vi krydrer tennis med grill og hygge.

senere, når forbundet har meldt ud. 
Endelig vil vi igen lave et par sociale 
arrangementer, hvor vi hygger og o-
vernatter i klubben.

Intromøde søndag den 11. april
Vi forventer at udvide trænerstaben - 

forhåbentlig med en pigetræner. Men 
inden vi laver aftaler med vore trænere, 
skal vi have et fingerpeg om tilslutnin-
gen. Derfor laver vi et intromøde, som 
antageligt bliver søndag den 11. april 
i Lyseng Tennishal kl. 13.00-15.00, 
hvor vi vil drøfte forventninger og øn-
sker til sæsonen. Vi har to indendørs-
baner at spille på, hvor børnene kan få 
en lille forsmag på sæsonen. Hvis man 
er forhindret, vil vi meget gerne have 
en tilsvarende melding om interesse 
inden dette møde. 

Når sæsonen starter, tilbyder vi to 
træningspas, inden kontingentet på    

kr. 625 skal betales. 

Sidste år skal forbedres
Sidste sæson var langt fra perfekt for 

BMIs ungdomsspillere. Vejret drillede 
flere arrangementer, turneringsholdet 
blev aflyst, hvilket også gjaldt som-
merskolen, som vi i år har valgt at 
droppe. For at være bedre rustet til 
den kommende sæson har vi styrket 
forældrearbejdet i Ungdomsudvalget 
med henblik på at forbedre planlæg- 
ning og organisering. Endvidere for-
venter vi at udvide trænerstaben. 

Tjek hjemmesiden
Ved deadline på dette blad i begyn-

delsen af februar har vi, som det frem-
går, fortsat flere løse ender omkring 
træningstidspunkter, starttidspunkter, 
intromødet m.m. Derfor vil vi opfor-
dre til at følge nyt på BMI Tennis’ 
hjemmeside (http://bmi-egelund.dk), 
samt klubbens aktivitetsfolder, som vil 
være klar medio april. 

mad og drikke i de lune sommerafte- 
ner. 

• Gratis prøvespil i en måned 
med mulighed for at deltage i træning 
flere gange. 

• Mulighed for at låne ketsjer.

Standerhejsning og bane klar- 
gøring

Sæsonen byder også på nyanlagte 
baner, som forhåbentlig kan suge regn 

bygerne hurtigere end de gamle, så 
vi får endnu flere aktive timer. Klub-
huset har også fåetet par opstramnin-
ger med ny indgangsdør og nyt gulv 
i baderummene. Alt sammen skulle 
gerne være klar, så klubbens medlem-
mer, sammen med den nye banemand, 
Bjarne Kjær, kan gøre banerne klar i 
april. Reservér følgende datoer: 

• Den 10.-11. april – bane- 
klargøring. Evt. efterfølgende weekend 
som gar- dering, hvis vejret driller. 

• Den 18. april kl. 14.00. Stan-
derhejsning - og værsgo – sæsonen er 
åbnet.

Så nye som gamle: Find ketsjeren 
frem (eller lån én i klubben)! Besty-
relsen glæder sig til at se både nye og 
gamle medlemmer til en ny sæson.

Se mere om datoer for træning, in-
troduktion for nybegyndere og meget 
mere på klubbens hjemmeside og fol- 
der i klubhuset. 


