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Ungdom:
U9:
DS: Camilla Søjberg
HS: Mike Vestergaard

U11:
DS: Maja Skov Kristensen
HS: Mads Vestergaard
DD: Maja Skov Kristensen & Matilda 
Basu
U11/13
DS: Nina Thygesen Clingman
HD: Andreas Nørgaard & Christoffer 
Sander Nørby

Badminton

MD: Christine Søjberg & Andreas 
Nørgaard
U13
HS: Christoffer Sander Nørby

U11/13/15
DD: Christine Søjberg & Caroline 
Højlund Jepsen

U15
HS: Sebastian Brahe
HD: Sebastian Brahe & Jakob Bæk 
Lyngaa

Senior:
DS: Helle Winding
HS: Morten Bøtker
MD: Gitte Nygaard & Søren Mulvad
DD: Lotte Bøckman Basse & Anita 
Bang
HD: Jesper Bisgaard & Benjamin 
Dickow
Motionist:
HS: Peter Søgaard
HD: Kurt Vendelbo & Per Poulsen
MD: Mette Heidemann & Henrik 
Kørner

STORT TILLYKKE TIL ALLE

Her er resultaterne fra den prestigefyldte klubturnering:

Tennis

Tennisfolket kom godt fra start 
tilbage i april, med godt vejr og 

gang i den på de fem grusbaner.  Sæ-
sonen blev skudt i gang allerede den 
17. april, hvor to af Danmarks bedste 
herrespillere i form af tvillingepar-
ret Søren og Esben Hess Olesen fra 
Århus 1900, dystede mod hinanden i 
en opvisningsmatch. Det blev Søren, 
som efter en tæt kamp fik overrakt en 
vindercheck på 1000 kr. udloddet af 
Stakladen Bogforlag. Godt 50 tilskuere 
blev vidne til flot spil og inspiration til 
selv at finpudse de tekniske detaljer. 

Herefter har sommeren budt på mas-
ser af kampe og hygge i Egelund.

De voksne bakker igen op omkring 
den interne klubturnering, som er 
en perfekt mulighed for at udvide sit 
netværk af kontakter til at spille med.  
Næsten halvdelen af klubbens 160 
seniorspillere er med i én eller flere 
rækker, hvor man er opdelt i tre rækker 
afhængig af styrke.  Dermed får spil-
lerne også afprøvet færdighederne fra 
træning, hvor godt 50 spillere følger 
træning og instruktion under hhv. 
Kristoffer Stryhn og Bo Seiersens kyn-
dige vejledning.  

Tilslutningen har også været pæn til 
gruppespillet tirsdag aften, hvor Bent 
Oksvig sætter doublekampe sammen, 
så alle møder nye spillere og makkere. 

Ungdomsafdelingen klør på med 

Magnus Madsen og Thomas Volquartsen – to af klubbens talenter, som i år er 
med i den midtjyske holdturnering. 

Af Lars Winther
Tennis i fulde omdrejninger

næsten 50 spillere fra otte år og opefter.  
Træning hver tirsdag samt gruppespil 
hver søndag eftermiddag har givet god 
gejst, så klubben i år har tilmeldt to 
drengehold og et pigehold i klubturn-
eringen U14. 

Har du lyst at prøve?
Hvis nogen har fået lyst til tennis hen-

over sommeren, så byder BMI Tennis 
på yderligere to introarrangementer, 
hvor klubben fortæller om de forskel-
lige tilbud – både træning, Tøsetennis, 

Boys night og andre sociale arrange-
menter, som er åbne for spillere på alle 
niveauer.  Vi går ud på banerne og kør-
er en let træningsrunde, med mulighed 
for at låne en ketsjer.
Børn/familier: Søndag den 14. august 
kl. 13.30-15.00
Voksne: Mandag den 15. august 
kl. 18.00 – 19.00.
Kontakt Lars Winther på familienwin-
ther@gmail.com – gerne en uge før, 
af hensyn til banebooking. 


