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Tennis

Der mødte 21 af BMI’s ung-
domsspillere op til årets første 

interne stævne den 6. juni for at teste 
formen. I herligt solskin blev det til 
mange flotte dueller i de to grupper 8 
– 11 år og 12 – 15 år. 

Blandt de yngste spillere fik tilskuerne 
en fantastisk finale mellem Thomas 
Vollquarts og Nikolaj Holm Kris-
tensen, hvor Thomas først fik afgjort 
kampen på de allersidste bolde (-de 
mindste spillede på tid). Carl Philipp 
Ravn Toft vandt kampen om 3. plad-
sen over Oscar Sørensen efter flot 
kamp. Dagen bød også på mange her-
lige kommentarer fra de mange figh-
tere – f.eks. Johan: ”Jeg har godt nok 
tabt alle mine kampe – men jeg lavede 
et serve-es. Og jeg er glad, for jeg vid-
ste faktisk slet ikke, der var noget der 
hed serve-es”.

Pigerne godt med blandt de 
ældste

Blandt de ældste stod finalen mellem 
Malthe Winther og Martin Kærgård, 
som også gav hinanden en superfight, 
hvor Malthe trak det længste strå efter 
et sæt på over en time. Dermed gentog 
de to finalen fra weekenden før, hvor 
BMI havde tre spillere til DGI-stævne 
i Hinnerup.  3. pladsen gik til Anders 
Tjørnehøj efter god kamp mod Fred-
erik Bentzen Søllingvrå.

Ungdom med slag i

Af Lars Winther

Mange flotte og tætte kampe, da BMI’s ungdomsspillere kæmpede mod hinanden i internt 
stævne.  Og sejr i årets første holdkamp.

Dagen bød på masser af god tennis – her Carl Phillip Ravn Toft i aktion

 I ældste træningsgruppe vandt Malthe 
Winther over Martin Kærgård.

Klubbens piger spillede frisk sam-
men med drengene, og her viste både 
Christine Søjberg og Elisa Lama flot 
moral og vandt begge kampe over 
ældre drenge. Godt gået, piger – der er 
Wozniacki-potentiale!
"Skolemælk" havde sponseret præmier 
– så husk mælken, unger! 

Sejr i Horsens
Klubbens turneringshold tog direkte 

fra stævnet til Horsens, hvor Anders 
Tjørnehøj og Frederik Aaby hev en 
supersejr hjem på 2-1, efter sejr til An-
ders Tjørnehøj og sejr i den afgørende 
double. God start på turneringen for 
BMI, hvor der er god stemning og 
masser af talent på de to træningshold, 
som trænes af Kristoffer Stryhn og en 
flok hjælpetrænere.

Plads til nye
Selvom sæsonen nu er halvvejs, kan 

nye nå at få en halv sæson, idet træning 
fortsætter frem til primo september, og 
banerne er åbne indtil medio oktober. 
Henvendelse til Kristoffer Stryhn. Vi 
træner både torsdag og hver 2. søndag, 
så der er masser af muligheder.
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