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Tennis

Tennisspillerne har haft endnu en 
herlig sæson, hvor man har nydt 

de nyrestaurerede baner, som har budt 
på masser af gode, spændende og hyg-
gelige kampe – og færre vandpytter 
end tidligere. 

Højt humør med tennisketsjeren
Af Lars Winther

Udover tennis bød Boys Night på blod, sved og tårer – god mad og hyggeligt 
samvær. Vinder Povl Nørgaard Andersen til højre. 

Blandt de sociale arrangementer var 
Boys Night atter en stor succes, hvor 
20 voksne drenge gav hinanden fight i 
en hektisk turnering, hvor humle spil-
lede en ikke uvæsentlig rolle i de af-
gørende runder. Bedst til at håndtere 
kombinationen øl, tennisketsjer og fem 

forskellige makkere var Povl Nørgaard 
Andersen, som ofrede næsen i den des-
perate kamp for sejren. Et kikset slag 
havnede lige i egen tryne, hvilket fik 
blodet til at flyde fra et åbent sår. Det 
drabelige syn var åbenbart for stærk 
kost for modstanderne, så Povl kunne 
indkassere et helt Roger Federer-sæt 
i 1. præmie. I sin sejrstale til konkur-
renterne havde Povl fat i både H.C. 
Andersen (Den grimme ælling) og 
fodboldlandsholdets EM-sejr i 1992. 
Smukt og gribende. Tak til arrangø-
rerne Sune Dybdahl, Martin Degn - og 
Lån & Sparbank for et fornemt spon-
sortilskud. 

Mens den fyrretyvende sommersæson 
lakker mod enden – med jubilæumsar-
rangement sidst i august - ser den kom-
mende vintersæson mere broget ud for 
tennisfolket, da tennishallen i Beder er 
lukket til fordel for erhvervslejemål. 
Det betyder at spillerne i stedet må til 
1900 eller AGF’s haller. BMI forsøger 
at finde en model for skumtennis, så 
man kan holde formen ved lige. 

Søndag den 19. juni afviklede vi 
BMI Cykeldag, som en del af 

Dansk Cyklist Forbunds Store Cykel-
dag. 

BMI Motions pavillon var sat op samt 
vores beach flag i start- og målområ-

Motion

Store Cykeldag med BMI Motion
Af "de to cykelhold"
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det, og afdelingen var klar med frugt 
og drikkevarer før og efter cykelturen.

Vejret var solrigt med lidt vind, rigtig 
dansk sommervejr. Humøret var højt 
hos de 30 fremmødte cykelmotionis-
ter, det var en stigning i deltagerantal-
let på 100 % i forhold til 2010. Turen 

til Beder, Fløjstrup, Ajstrup og retur til 
Malling blev gennemført i roligt tem-
po, og alle nød turen og den smukke 
naturoplevelse. Deltagerne havde delt 
sig ligeligt mellem de to ruter på hen-
holdsvis 10 km. og 16 km.

Efter løbet var der hygge, og der blev 
snakket cykler, motion og daglig brug 
af cyklen som transportmiddel. 

De to cykelhold i BMI Motion takker 
de fremmødte, men opfordrer også 
at alle andre i Motion om at benytte 
cyklen mere i fremtiden.


