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Badminton � Basketball � Fitness � Fodbold � Gymnastik � Håndbold  

Motion �  Petanque � Skydning � Svømning � Tennis � Volleyball

Så er BMI�s tennisspillere atter 
kommet på grus. Faktisk for fyr-

retyvende gang i træk, da tennisafde-
lingen i år kan fejre 40 års jubilæum. 
Med tre nyrenoverede baner og godt 
200 medlemmer er stemningen i top 
i Egelund, hvor klubben har flere nye 
tiltag på årets program. 

Det gælder bl.a. et nyt tilbud til fami-
lier, hvor alle i husstanden kan få et 
fælles medlemskab for 1900 kr. 

Et andet nyt tilbud er rundstykketen-
nis, hvor klubben byder på fælles mor-
genmad en tre-fire gange henover sæ-
sonen med efterfølgende gruppespil. 

Et godt tilbud ikke mindst for nye
spillere. Som tidligere afvikler vi 
over sæsonen klubturnering, hvor
vi dyster mod hinanden og kårer
klubmestre i forskellige styrkekate-
gorier.

Vi har selvfølgelig også fast grup-
pespil, hvor klubben arrangerer doub-
ler mellem alle fremmødte hver tirsdag 
aften. Og der er atter Tøsetennis og 

Tennis klar med nyt familiekontingent

BMI Tennis kan byde på flere nyheder � bl.a. rundstykketennis, forældre-barn
tennis i klubbens 40. jubilæumsår.

Af Lars Winther

BMI tilbyder træning � både til nybegyndere og øvede.

Boysnight, hvor vi krydrer tennis med 
lidt godt til ganen og den tørre plet i 
halsen.
Ungdom med forældre 

I ungdomsafdelingen tilbyder man 
træning til to aldersgrupper om tirs-
dagen, mens der er fælles gruppespil 
hver søndag eftermiddag for alle ung-
domsspillere. Klubben arrangerer 
selv to interne stævner og arbejder på 
at få flest mulig ud til et stævne i det 
østjyske.

På nyhedsfronten arrangeres 
forældre-barn tennis, hvor klubbens 
ungdomsspillere kan tage deres mor og 
far med og give dem en tennislektion i 
et ministævne.

Lyst til at prøve?
Har man lyst til at snuse til Caro-

line Wozniackis foretrukne sport, 
holder klubben åbent-hus, både for 
interesserede voksne og børn. Voksne 
mødes mandag den 16. maj og den 15. 
august kl. 18.00, hvor vi fortæller om 
klubben, giver instruktion og spiller på 
banerne. Tilsvarende for børn den 5. 
juni og den 14. august kl. 13.30. 

Giv Lars Winther en melding en uge 
før, af hensyn til banereservation, på   
familienwinther@gmail.com

Øvrige spørgsmål om seniormedlem-
skab m.m., rettes til Litten Thøgersen 
40 44 24 45.

Ungdom, til Kristoffer Stryhn på 25
12 20 06.


