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Skumtennis kan spilles af alle fra 
seks år og fremad.

Mere end 200 små og store menne-
sker har prøvet skumtennis det seneste 
år i Beder og Malling.

Senest har vi fire søndag eftermid-
dage i efteråret 2011 oplevet 18 for-
skellige små og store mennesker, der 
kom og prøvede at spille skumten-
nis på badmintonbanerne, på Malling 
Skole og senere Beder Skole.

BMI Tennis havde købt ti nye flotte 
børneketsjere og der var også ketsjere 
til voksne, så det var bare om at tage 
sportssko på og deltage.

Klara, Johnny, Sally, Anne – Mette, 
Sofus, Frederik, Arne, Helle, Kim, 
Victoria, Sophia, Jørgen, Mathilde og 
mor, Andreas og jer der ikke havde 
tilmeldt jer. 

I VAR ALLE SAMMEN RIGTIG 
GODE og I skal bare blive ved med 
at tage det roligt. I kom utroligt hur-
tigt i gang med at spille og der blev sat 
mange personlige rekorder med at få 
bolden mange gange over nettet i træk. 

Skumtennis udfordrer populære tv-programmer
Af John Justesen

Bare husk på at vi alle lærer noget nyt 
i forskellige tempi.

SÅDAN ER TENNIS! GODT 
GÅET. Bolden over nettet og inden for 
stregerne hver gang. Så bliver vi alle 
verdensmestre.

ER DER SKUMTENNIS I 2012?
Ja, det håber jeg.
Ved Fredags Fræs arrangementer 

har det været en kæmpe succes og jeg 
håber at tilbuddet om skumtennis sta-
dig forbliver en del af denne hyggelige 
aften og at I vil bakke op om dette su-
per gode initiativ, så det fortsat kan be-
stå i lokalområdet.

Jeg har ikke set mange fra BMI Ten-
nis på disse aftener men det kan I nå 
endnu i 2012.

Jeg ønsker at alle jer der vil prøve 
skumtennis i foråret 2012, giver mig 
en forhåndstilmelding om at I gerne vil 
deltage. Og det gælder også medlem-
mer af BMI Tennis. Så har jeg bedre 

muligheder for at booke baner. Måske 
vi kunne lave en turnering i BMI regi, 
hvis I tør stille op?

Skriv til mig om I vil deltage lørdag/
søndag eftermiddage i februar-marts- 
april og om det generelt er noget for 
jer?

thewonderer09@gmail.com

Tennis

Gymnastik

Generalforsamling
Gymnastikafdelingen indkalder til 

ordinær generalforsamling
tirsdag den 21.februar 2012 kl. 19.00 

på  Beder Skole - lokalet overfor kantinen.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, 
skal være formanden i hænde otte dage forinden. 

Dagsorden ifølge vedtægter.


