
31Nummer 3/2012

BMI’s 200 seniorspillere og 50 
ungdomsspillere har nu været i 

gang i godt en måned og nyder de lyse 
sommeraftener på banerne under bø-
getræerne. Klubben har atter planlagt 
en række arrangementer og tilbud, som 
bl.a. henvender sig til nye spillere.

Som tidligere afvikler vi hen over sæ-
sonen en klubturnering, hvor vi dyster 
mod hinanden og kårer klubmestre i 
forskellige styrkekategorier. Der er 
kategorier både for nybegyndere og de 
mere øvede, hvilket er en god måde at 
få nye spillebekendtskaber på.  Vi har 
endvidere fast gruppespil, hvor klub-
ben arrangerer doubler mellem alle 
fremmødte hver tirsdag aften, hvilket 
også gælder rundstykketennis søndag 
morgen for de morgenfriske - sidste 
søndag i måneden. 

I den muntre afdeling tilbydes to 
interne stævner - hhv. tøsetennis og 
boysnight, hvor vi krydrer tennis med 
lidt godt til ganen og den tørre plet i 
halsen. 

Spillere tilbydes også instruktion på 
flere niveauer, så man kan få lært alle 
trickene.

Ungdom
I ungdomsafdelingen tilbydes børn 

fra otte år og op efter, træning i flere 

Tennis

Tennisfolket er atter på grus

Nye spillere er fortsat velkomne til tennis og hygge 
under bøgen

Af Lars Winther

aldersgrupper om tirsdagen, mens der 
er fælles gruppespil hver søndag ef-
termiddag for alle ungdomsspillere. 
Vi har flere hold med i turnering og 
har sociale arrangementer - bl.a. med 
overnatning i klubhuset, interne stæv-
ner m.m. 

Lyst til at prøve?
Har man lyst til at prøve en fantastisk 

sport, holder klubben åbent-hus både 
for voksne og børn i alle aldre.

Voksne er velkomne mandag den 

30. april og den 15. august kl. 18.00 
- 19.00, hvor vi fortæller om klubben, 
giver instruktion og spiller på banerne. 

Tilsvarende for børn den 13. maj og 
den 3. juni kl. 12.00 - 13.00, hvor man 
er velkommen til at spille med mor el-
ler far. Vi stiller ketchere og bolde til 
rådighed.

Giv Lars Winther en melding en uge 
før af hensyn til banereservation på fa-
milienwinther@gmail.com

Se mere på vores hjemmeside www.
bmi-egelund.dk/tennis. 

Tennisinstruktion er populært både blandt begyndere og øvede                            
                                                                                                 foto Ole Henneberg

Hovedafdelingen

hallens café er et frirum, og et af de få 
steder tilbage, hvor det faktisk er okay 
at spise pommes frites.

- Jeg vil gerne give kunderne det, de 
efterspørger, og det er kunderne, der 
afgør, om jeg har det sunde udvalg. 
Dog kommer jeg ikke til at gå forrest i 
forhold til at promovere sundhed. Det, 
synes jeg, er forældrenes opgave. De 
skal lære børnene om valgmulighe-
derne, så børnene har lyst til de friske 

og sunde ting frem for de usunde. Så 
er det også det, de naturligt vil efter-
spørge i min café.
Hjemmebagte spinatbol-
ler er et hit

Lars er en mand med visioner og hans 
mål er at samle på tilfredse kunder. 
Derfor har han valgt en menu, der for 
ham gør en forskel og som tilfredsstill-
er både ham og hans personale og 

naturligvis også kunderne. Derfor 
sælger han bl.a. hjemmebagte spinat-
boller efter egen opskrift. 

- Vores mest solgte produkt i dag er 
en hjemmebagt spinatbolle med salat, 
kylling og bacon. Vi vil i Sportscaféen 
altid prøve at gå forrest for at tilpasse 
os kundernes ønsker. Det er godt, at 
der samfundsmæssigt er så stort fokus 
på ”den sunde mad”. Den opgave er vi 
klar til at løse, slutter Lars. 


