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Tennisfolket har nu været i gang i 
godt en måned, men klubben er 

til en hver tid åben for nye spillere. 
Klubben tilbyder intern klubturnering, 
træning på flere niveauer og en række 
sociale arrangementer og turneringer, 
hvor man kan finde nye makkere:

- Tøsetennis – kun for pigerne, 
som spiller heldagsturnering med 
frokost og præmier til alle.

- Late night – vi starter med 
turnering, hvor vi bliver mikset på 
kryds og tværs og slutter af med fæl-
lesspisning og grill

- Boys night – øl, pølser, ten-
nis og præmier til voksne drenge efter 
herredueller på banerne

- Klubmesterskaber – finaled-
ag efter sæsonens turnering – toptennis 
af klubbens bedste med morgenmad og 
frokost til alle. 

-
Se mere på vores hjemmeside www.

bmi-egelund.dk/tennis.

Tennissæson i fuld gang.
Af Lars Winther

Klubben nyder godt af aktive medlem-
mer, men retter også tak til de mange 
lokale sponsorere, som har bakket op 
om forskellige arrangementer. 

Sidste år modtog klubben støtte til 
stævner og andre arrangementer fra 
følgende:

Tennis

Tennisinstruktion er populært blandt begyndere og øvede     foto Ole Henneberg

Nye spillere er fortsat vel-
komne til tennis og hygge 
bøgen

neringen. Lige som i sidste sæson spil-
lede holdet sig frem til syvende runde, 
og har efter deadline mødt liga-holdet 
fra Team Tvis Holstebro. Det har uden 
tvivl resulteret i en resultatmæssig øre-
tæve, men det har sikkert også været 
en stor oplevelse af være oppe mod 
landsholdsspillere i topform. 

“Nyt” ansigt på bænken
Pokalkampen var så også sidste kamp 

for træner Carsten Hansen, der kom til 
klubben forud for denne sæson. Car-
sten har gjort et godt stykke arbejde, 
men med et nyt job på Sjælland er der 
ikke også tid til trænerjob. Næste år er 
det Lars “Gummi” Nielsen og Jesper 
“Joe” Østergaard, der styrer tropperne.

Keepermangel kostede 
Og andetholdets sæson har været me-

get præget af mangel på fast målmand. 
Først efter jul kom der stabilitet mel-
lem stængerne, da førsteholdets assi-
stent-træner, Lars “Gummi” Nielsen, 
vendte tilbage efter en skade. Og så 
kom deer også point på kontoen. Men 
holdet endte på á point med Hasle i 
nedrykningskampen, og selvom BMI 
vandt over dem i sidste kamp, så var 
det indbyrdes målregnskab til Hasles 
fordel. De to foregående kampe spil-
lede BMI uafgjort…bare et mål mere i 
en af dem, og så havde de været fri af 
nedrykning.

Nye damer til holdfællesskabet 
For damernes vedkommende udvi-

dede vi samarbejdet fra ungdomsaf-
delingen med TMG Mårslet og lavede 
to fælles damehold under navne Team 
Århus Syd. Det har fungeret godt, og 
det ser ud til, at vi igen til næste år har 
hold i både serie 2 og 3. 

Og i næste sæson er der for første 
gang i mange år et større rykind af 
spillere fra ungdomsafdelingen. Flere 
af U18 pigerne bliver seniorer og kan 
gå lige ind på holdene under Team År-
hus Syd.

Tak til alle for denne sæson - og på 
gensyn lige om lidt….;0)
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