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Efter flere hundrede kampe, hvor 
BMI`s tennisspillere under Bent 

Oksvigs kyndige ledelse har dystet 
mod hinanden siden sæsonstart, nåede 
en pæn flok igennem til finalerunden 
Hele 14 finaler blev afviklet på en her-
lig solskinsdag i august, som sædva-
nen tro blev indledt med fælles mor-
genmad og frokost for både tilskuere 
og spillere.

I A-rækken kæmpede Oliver Spottag 
og Nikolaj Stryhn sig frem til finalen, 
hvor de forsvarende klubmestre, Bo 
Sejersen og Lars Winther, blev sat på 
plads i to sæt. I herresingle blev Mik-

Tennis

De unge viste tennisformat

Af Lars Winther

Klubturneringen bød på flere nye mestre, hvor de helt 
unge spillere viste flot spil og kølige nerver i afgørende 
partier.

Hannah Timmerman vandt flot sejr 
over Ulla Tanderup i damesingle C-
rækken 

John og Peter
Peter Mikkelsen slog John Justesen i  
herresingle C-rækken

Piger – øvede: Christine Søjberg Drenge – øvede : Malthe Winther

De helt unge spillere i BMI Tennis 
afsluttede sæsonen med at dyste 

om klubmesterskaberne. Efter at vejret 
havde drillet i første weekend, fik et 
mindre fremmøde efterfølgende kåret 
følgende mestre:

Kampen om titlen var særlig intens 
blandt de yngste, letøvede drenge. 
I den indledende pulje var der in-
gen der gik sejrrigt igennem alle fem 
kampe, og alle slog hinanden på kryds 
og tværs. Til sidst endte det dog med 
at Nikolaj Kristensen mødte Tho-
mas Volquartzen i det der endte med 
at være en gentagelse af opgøret fra 
stævnet den 6. juni. Efter en flot kamp 
hvor de to finalister fik det bedste frem 
i hinanden, var det til sidst Nikolaj der 
tog revanche og dermed titlen. 

Et fint punktum for sæsonen, hvor 
flere spillere fortsætter indendørs i 
henholdsvis tennishallen i Beder og i 
Lyseng.

Ungdomsafdelingen 
kårede klubmestre

kel Kamp ny klubmester efter flot fina-
lesejr over Axel Gruhn, som til gengæld 
tog revanche i mixdouble sammen med 
Sussie Østerby, som slog Thea og Lars 
Winther efter tæt finale. Dagen bød på 
mange gode og lige kampe, hvor flere 
måtte afgøres i tredje sæt, som blev 
spillet som en tiebreak.

I B og C-rækkerne havde flere af 
klubbens nyere spillere kæmpet sig 
frem til finalen, og det er jo altid en 
fornøjelse, når nyere spillere træder ud 
af begynderstatus med deltagelse i en 
klubfinale som bevis på, at det aldrig 
er for sent at lære tennis. 

Resultater: se hjemmesiden

Piger – letøvede: Asta Kamp Drenge – letøvede: Nikolaj Kristensen


