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Tennis fik flere medlemmer i god sæson
Af Lars Winther

Flere medlemmer, en stribe vellyk-
kede arrangementer og tre nye ba-

ner, der nu kan tåle regnbyger.  Sådan 
lyder sammenfatningen for tennissæ-
sonen i BMI, hvor også ungdom viste 
gejst med tre turneringshold og to in-
terne stævner. 

Udover de sikre hits med Tøsetennis, 
hvor klubbens kvinder mødes, spiller 
ministævne og spiser en god frokost – 
samt Boys Night, hvor mændene kryd-
rer tennis med grill og øl – så bød ten-
nisåret også på 40 års jubilæumsfest.  
Klubben stillede an med en herlig buf-
fet og mere end 50 medlemmer mødte 
op til hygge, quiz og konkurrencer. 
Sidstnævnte rummede bl.a. mulighe-
den for at vise sit servetalent, hvor en 
fartmåler kunne måle klubbens bedste 
servere på godt 150 km/t. Så kom bare 
an, Wozniacki! 

Sæsonen har også budt på mange nye 
medlemmer – bl.a. som følge af det 
nye famliemedlemskab, hvor en hel 
husstand nu kan være medlem for kr. 
1.900. 19 familier har benyttet sig af 
den nye model, som netto har givet 
yderligere 12 medlemmer, så vi nu er 
216 seniorer og 50 ungdomsspillere, 
hvilket også indebærer en lille frem-
gang i kontingentgrundlaget. Træning, 

40 år og still-going-strong – medlemmerne fejrede tennisjubilæet med maner. 

Stor succes med 
skumtennis til 
Fredags Fræs.
Af John Justesen

Det var 36 forventningsfulde børn 
og voksne der deltog i skumtennis 

til Fredags Fræs den 7. oktober i Ege-
lund og det var en fornøjelse at se jer 
alle ”gå til den” med ketsjer og bold. 

Hils ungerne og fortæl dem at de var 
rigtig gode til at spille skumtennis. Hå-
ber alle store og små mennesker havde 
en dejlig aften, og at vi ses igen. Der er 
Fredags Fræs igen i november, og BMI 
Tennis tilbyder også indendørs skum-
tennis i november på Malling Skole og 
forhåbentlig i det nye år der kommer.

Følg med på BMI Tennis´ hjemme-
side!

både for nybegyndere og øvede, har 
igen lokket  over en fjerdedel af alle 
seniorer, så forventningerne til kom-
mende sæson er høje. 

I ungdomsafdelingen havde vi hele 
tre hold med under JTU.  Et par lange 
køreture og en del modstandere, der 
var et hoved højere end vore spillere, 
blev taget med godt humør og kamp-
gejst. Alle holdene sluttede oven i kø-
bet sæsonen med en sejr, så vi tror på 
en stor sæson til næste år. 

Gejsten er der under alle omstændig-
heder, for over halvdelen af de unge 
medlemmer har meldt sig til indendørs 
træning, i Lyseng-hallen hver søndag 
middag, hvor der stadigvæk er enkelte 
ledige pladser. 

Skumtennis i Malling
Efter at nettene blev pakket væk sidst 

i oktober, har mange fortsat sæsonen i 
1900 og AGF’s hal inde i Århus. Og 
mange, både nybegyndere og øvede, 
holder formen ved lige eller snuser for 
første gang til skumtennis, hvor John 
Justesen er tovholder på de åbne arran-
gementer i gymnastiksalen på Malling 
Skole, en række søndage fra kl. 12.00 
-15.00 

Se mere om dette på BMI Tennis´ 
hjemmeside – og kom og prøv en sjov 
og let introduktion til verdens fedeste 
sport.  For der er stadig plads til flere, 
når vi til april atter mødes i Århus´ 
hyggeligste motionsklub.
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Af Lars Winther
Klubmestre i BMI-Tennis

Tennis

Pige B: Amalie Skov (th) over Maria Dahl

Drenge C: Malte Volquartzen (th)  over Peter MølmannDrenge B: Nikolaj Kristensen (th) over Magnus Madsen 

Pige C: Karoline Jakobsen  (tv) over Camilla Søjberg

Resultater - ungdom

Resultater - Senior
DS A: Inger Bendig over Nanna Nørby
DS B: Mie Bruel over Helle Nielsen
DS C: Marie Dybdal over Majbritt Ditlev
DS D: Lena S. Andersen over Lotte Vogensen
DD A: Nanna Nørby og Marianne Nielsen over Inger 

Bendig og Karen M. Kaas
DD B: Gitte Brødbæk og Majbritt Ditlev over Else Olsen 

og Lis Eriksen

HS A: Sune Dybdal over Niels Cajus
HS B: Frank Schrøter over Lasse M. Hansen
HS C: Folmer Krarup over Jan Brinck
HD A: Jan og Christoffer Christoffersen over Niels Cajus 

og Flemming Olsen
HD B: Peter Granath og Folmer Krarup over Torben Her-

mansen og Steen Laursen
HD C: Søren Roar Hansen og Steen Juul Hansen over Mar-

tin Degn og Frank Schrøter

MIX A: Nanna Nørby og Jan Christoffersen over Sussie 
Østerby og Axel Gruhn

MIX B: Gitte og Erling Brødbæk over Helle Nielsen og 
Torben Hernansen

MIX C: Ulla og Peter Granath over Karin Secher og Bent 
Oxvig

DD 60 +: Lita Kastrup og Else Olsen over Lis Nielsen og 
Karen Olsen

HD 65 +: Willi Sukrow og Bent Oxvig over Knud Bjød-
strup og Anders Rønde

Foto Poul Volquartsen

Tennissæsonen bød på en række store og små mestre. Se-
niorerne afprøvede en ny turneringsform, hvor man efter 

den indledende runde blev delt op i nye grupper, så både tabere 

og vindere fik flere kampe end tidligere. Alt sammen 
med det overordnede formål – lær nye modstandere at 
kende. 

Ungdom afviklede deres mesterskaber en søndag efter-
middag, hvor man via en række kortere kampe spillede 
sig frem til finaler, hvor der desværre var forfald blandt 
klubbens ældste ungdomsspillere i A-gruppen. 


