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Det er utroligt at så mange nybe-
gyndere kan blive så gode til at 

spille tennis på så kort tid, men det op-
levede deltagerne, træner Bo Sejersen 
og undertegnede ved Fredagsfræs den 
4. februar.

18 børn fra 6 -12 år plus voksne, hav-
de 45 dejlige minutter med introduk-
tion til tennis og spil over nettet med 
hinanden. Vi startede med at udlevere 
den rigtige størrelse af ketsjer, viste 
hvordan vi holder rigtigt på ketsjeren 
og så gik vi i gang med tennis.

Allesammen var rigtig gode, selvom 
det i starten var svært at styre bolden 
over  til medspilleren. Men efterhån-
den fik alle en følelse af, hvordan bol-
den opfører sig, hvordan og hvornår 
man skal ramme bolden og hvor hårdt 
der skal slås.  

Super godt gået alle sammen!. Voks-
ne deltagere der læser dette, må meget 
gerne give denne ros videre til deres 

FredagsFræs med skumtennins

John Justesen sammen med en af de 
dygtige skumtennispiger. 

Af John Justesen

Når BMI til foråret åbner tennisan-
lægget for fyrretyvende gang med 

den klassiske standerhejsning, bliver 
det i selskab med to elitespillere fra År-
hus. Vores eget lokale tennis-es, Jeppe 
Franzen, bliver efter al sandsynlighed 
den ene af spillerne i opvisningskam-

Kom og se elitetennis i Egelund
Af Lars Winther

Tennis

unger der deltog i Fredagsfræs.
Tak til tennistræner Bo Sejersen og 

alle andre som har arbejdet med at Fre-
dagsFræs er blevet til noget - en stor 
succes for så mange mennesker i Be-
der og Malling! Jeg kan kun opfordre  
alle - kom til næste FredagsFræs!

Fortsat Skum på Beder Skole
BMI Tennis har fortsat tilbud om at 

kunne deltage gratis med skumtennis 
hver lørdag på Beder Skole kl. 14.00-
16.00 indtil den 16. april.  Tilmelding 
for hver enkelt lørdag er nødvendig, da 
vi kun har tre baner at spille på.

Tilmelding på mail for hver lørdag : 
thewonderer09@gmail.com

Skriv  ”skumtennis 2011” i emne 
boksen og i selve meddelelsen skrives 
navn, erfaring, alder og tlf. nr. og at I 
kommer på lørdag.

Alle er velkomne og på de første fem 
lørdage har 36 børn og voksne indtil 
videre spillet skumtennis.

Der vil være en kort introduktion til 

tennis hver lørdag og ketsjere til rådig-
hed. 

Du/I skal bare medbringe indendørs 
”sportssko” og godt humør!

pen, som sponseres af Stakbogladen. 
Boghandelen ved universitetet har stil-
let en pengepræmie på 1000 kr. på høj-
kant til vinderen (- og 500 kr. til tabe-
ren), så der kan forventes seriøs fight. 
Så kom og oplev god tennis og hør 
samtidigt mere om tennisklubben. Alle 
er velkomne - også ikke-medlemmer. 

Tidspunktet for match og stander-
hejsning var ikke endelig på plads ved 
bladets deadline, men det bliver en af 
de midterste weekender i april. Vi mel-
der endelige tidspunkter ud i årets ak-
tivitetsfolder, samt på klubbens hjem-
meside.

Opvisningsmatchen er samtidigt en 
markering af, at BMI Tennis har 40-
årsjubilæum.  

Gymnastik afdelingens traditions-
rige Forårsopvisning er som van-

ligt den sidste lørdag i marts – i år altså 
den 26. marts kl. 13.00.

Brug et par timer eller tre i Egelund-
hallen denne lørdag eftermiddag. Der 
vil være meget at se på – både børne-
gymnastik, spring og rytme, showdans, 
samt voksengymnastik.

Tag naboen under armen og gå en 
tur i ”lunden” – gymnastikafdelingen 
byder på festlig, fornøjelig og farverig 
underholdning.

Gymnastik

Af Annemarie Steen

Forårsopvisningen i Egelund

Zumba kom rigtig flot fra start i gym-
nastikregi – og hold nummer to var på 
banen efter bare tre uger.

Sommergymnastik håber vi også i år 
at kunne tilbyde, men det er i skrivende 
stund ikke kommet endeligt på plads 
– så hold øje med vores hjemmeside.

Tilmelding til næste sæson er via on-
line-booking som beskrives nærmere 
på vores hjemmeside. Her vil du også 
finde de endelige datoer for tilmelding, 
samt program for den nye sæson.

Programmet vil være på hjemmesi-
den ultimo juni og i Fællesbladet, der 
udkommer primo august.
Tilmelding vil være i løbet af august.


