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Når dette Fællesblad udkommer, 
har vi alle været gennem en hård 

julemåned med rigtig mange fede fri-
stelser. 

Så er det tid til at gøre som 200 andre 
i Beder-Malling: i gang med at styrke-
træne i BMI Fitness. 

Tre måneders træning koster kr.450  
Det giver mulighed for at træne fra kl. 
06 morgen til kl. 23 aften. 

Så tag træningstøjet under armen, når 
du alligevel kører ungerne til Egelund. 
Et almindeligt træningsprogram, hvor 
man kommer kroppen igennem, tager 
kun 40-60 minutter. Er du i tvivl om, 
hvorvidt fitness er noget for dig, er du 
velkommen til at kigge forbi til en snak 
i fitnesslokalet!

Som noget nyt kører vores booking-
system til instruktørtimer nu på hjem-
mesiden www.bmi.halbooking.dk. 
Man skal således ikke længere møde 
op i træningslokalet for at booke en 
time, men kan sidde derhjemme og 
finde den tid, som passer bedst. Som 
udgangspunkt har instruktørerne faste 
timer hver 14. dag, men bookingsy-

Fitness

Fitnesstræning – et nytårsforsæt??
Af Rikke Schultz stemet betyder også fleksibilitet for 

os frivillige instruktører i forhold til at 
få en travl hverdag til at hænge sam-
men. Der kan således godt være timer 
som ændres – i så fald vil det fremgå 
af hjemmesiden. Så kig på hjemmesi-
den inden, hvis du vil være sikker på at 
møde en instruktør i lokalet.

Instruktørtimer er både for nye med-
lemmer, men bestemt også for med-
lemmer, som har trænet i nogle måne-
der, og trænger til ny inspiration.

Vi har stadig brug for nye instruktører. 
Så er du mellem 30 og 50 år og har lyst 
til at give en hånd med, øge din viden 

Tennis

Clara Skov på syv år havde spillet 
tennis i 1½ time. Så kom bolden 

over nettet og indenfor stregerne 28 
gange i træk. Erik Lund og medspil-
ler 123 bolde i træk. Imponerende flot. 
Alle 11 voksne og tre mindre menne-
sker fik nogle dejlige timer med skum-
tennis og spillede imponerende flot, da 
BMI Tennis startede skumtennis/mini-
tennis op tre dage i november måned.

Har du også drømt om at ramme 
bolden perfekt og styre den derhen 
hvor du ønsker hver gang? Forbedre 
din teknik og spil generelt? Så burde 
du prøve skumtennis og er velkommen 
alle lørdage kl. 14.00-16.00 fra den 

  

Af John Justesen.

BMI’ere holder vinterformen med skumtennis
Nyt tilbud kom godt fra start og fortsætter flere lørdage 
på Beder Skole, frem til udendørssæsonen.

8/1 2011 til den 16/4 2011 på Beder 
Skoles badmintonbaner i sportssalen.

Den euforiske tilstand der ram-
mer personen når ketsjeren rammer 
den runde skumbold er en fantastisk 
følelse, som kun en lille skare af tennis 
fans oplever. Denne følelse burde alle 
opleve.

Nybegyndere, som ikke er medlem 
af BMI Tennis, er også velkommen til 
at få et par prøvelektioner og på den 
måde snuse til sporten. 
Kontakt 

Interesserede bedes kontakte John 
L. Justesen på mail: thewonderer09@
gmail.com 

I emnefeltet skal du skrive: Skumten-
nis vinter 2011. Skriv navn, alder, erfa-
ring, tlf. nr., e-mail adresse og datoer, 
du vil deltage.  Til jer der har erfar-
ing med skumtennis eller andre inter-
esserede, så er der plads til at I kan 
være med til at udvikle skumtennis i 
BMI regi. 

Erfaringer og gode ideer er altid 
velkomne. 

Vi vil  skrive nyt om skumtennis på 
klubbens hjemmeside efter behov. 

Fitness er mange ting - også vægttræning. Her 
har Jeppe 105 kg på stangen.

om styrketræning og være 
en del af et hyggeligt fæl-
lesskab, så send en mail til 
bmi-fitness@bmi-egelund.
dk med et par linjer om dig 
selv. For at blive instruktør, 
skal du gennemgå DGI´s 40 
timers grunduddannelse. 

Den 15. januar 2011 skal 
alle instruktører på inspirati-
onskursus hos vores grund-
kursusunderviser, Kim 
Skovholm – også kendt fra 

Go´morgen Danmark.  Denne dag vil 
lokalet være lukket for træning i tids-
rummet kl. 9.00 til kl.16.00. 

I starten af det nye år vil vi arrangere 
en tøse-træningsaften med kvindelige 
instruktører, måske et fagligt oplæg og 
lidt andet sjovt. Mere herom senere. 

Skulle der være tidligere medlemmer, 
som ikke længere ønsker at benytte træ-
ningscentret, kan nøglekort afleveres i 
en kuvert med navn på til en instruk-
tør i træningslokalet. Så vil depositum 
automatisk blive tilbageført.
BMI Fitness ønsker alle et rigtig godt 
og ”fit” nytår!


