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Fodbold

Årgang 06 og ”store” årgang 07 er 
velkommne 

Der vil primært være fokus på leg 
med og uden bold. Aktiviteterne vil 
kræve nogen forældre deltagelse, men 
intentionen er at børnene bliver selv-

Bold og Leg U5 på Beder Skole
Vi forsætter Bold og Leg på 
Beder Skole mandage mellem 
kl. 17.00 og 18.00

kørende.
Vi søger forældre der har lyst at til-

slutte sig trænerteamet, så overvej om 
det er noget for dig. Kontakt Bo for 
yderligere information.

Betalende fra foråret kan fortsætte på 
deres nuværende kontingent, mens nye 
skal indmeldes via www.bmi-egelund.
dk. Efter registrering modtager man et 
girokort med posten. 

Man er dog velkommen til at delta-
ge et par gange inden man melder sig 
ind.

Prisen er kr. 200,-.
Har du spørgsmål er du velkommen 

til at kontakte 
Bo Christensen: skawbo@webspeed.
dk, 51 90 40 86 eller børneformand 
Jesper Lynge: jesperlynge@mail.dk

Med venlig hilsen
Trænerteamet Bold og Leg
Ulrik, Jacob og Bo.

Tennis

I Boys Night kæmpede BMI’s seni-
ordrenge bravt i intern doubletur-

nering – og gjorde sig fortjent til både 
pølser og fadøl.

Efter at BMI’s kvinder først på som-
meren hyggede sig med tøsetennis, 
kaffe, kage og præmier fra Insport, 
Hårkunst, Danske Bank og Malling 
Bio, var det midt i august drengenes 
tur til en omgang herrekampe. En her-
lig sommeraften var en perfekt ramme, 
hvor 21 mand blev sat sammen i for-
skellige og skiftende doublekonstel-
lationer. Det gav både gode kampe, 
nye bekendtskaber og en stribe vin-
dere, som på forskellige vis gjorde sig 

Mandfolketennis i natten
Af Lars Winther fortjent til flotte præmier sponseret af 

Lån & Spar Bank Det gjaldt også den 
famøse fadølsrunde, hvor fadøl und-
tagelsesvis kom med på banerne med 
en del alternativ tennis til følge. 

Ole Bessing holdt grillen varm, så 
alle kunne holde sulten stangen ud på 
de små timer. En superhyggelig aften.
Ungdom mod overmagt

Klubbens ungdomsspillere mødte i 
august FC Midtjylland, som stillede 
med stærke ranglistespillere. Det gav 
tre forholdsvis klare nederlag. Både 
Malthe Winther og Frederik Åby viste 
dog flot moral, og Frederik nappede 
adskillige partier mod stærk hernin-
genser.

Tilfredse BMI-boys, med flotte præmi-
er sponseret af Lån & Spar Bank.

Svømning

Efter en veloverstået 
legedag i BMI Svømning, 
kaster vi os snarest ud i 
den traditionsrige Store 
Badedag

BMI Svømning har gennem mange 
år sat fokus på at læring sagtens kan 
foregå gennem leg, og det vil vi helt 
sikkert fortsætte med. Af samme gr-
und holder vi stadig godt fast i en af de 
rigtig stærke traditioner, nemlig Store 
Badedag. 

Store Badedagen bringer legebarnet 

Store Badedag 9. oktober kl.10-16
Af Michael Kaas Christensen

frem i både voksne og børn, og det ska-
ber en helt utrolig hygge.

Den 9. oktober kl. 10.00-16.00, slip-

Klubmestre i ny bog
Som første skridt i forskønnelse af 

klubhuset er klubmestre gennem tiderne 
kommet i store albums, som ligger i 
klubhuset, så man kan grave tilbage i 
historien. Tak til Lone Hansen og In-
ger Bendig for flot arbejde. 

per vi tøjlerne løs og åbner op for end-
nu en hyggelig omgang Store Badedag. 
Allieret med kæmpemæssige badedyr, 
laver vi svømmehallen om til et sted 
hvor alle er velkomne til at kigge forbi 
og boltre sig. Vi glæder os som in-
struktører og medhjælpere rigtig meget 
til denne dag, og håber I alle kommer 
og deltager i hyggen. Der vil være rig 
mulighed for at prøve en masse sjove 
ting, og vigtigst af alt: Have det super 
sjovt!

Tag der hen med en ven, tag der hen 
med familien, tag der hen alene - BMI 
Svømning er gode til at sætte sjov og 
ballade i scene.


