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Tennis

Der har været så mange deltagere 
til skumtennis i de første to år 

og til udendørs leg med bold, med og 
uden ketsjer i sommer, at vi fortsætter 
tilbuddet og der er plads til flere. Så 
vi vil selvfølgelig igen gerne give jer 
dette tilbud i efteråret/vinteren 2012 
og foråret 2013. Vi glæder os til igen 
at opleve jer børn, forældre og andre 
personer til tennis - let og sjovt. 

Skumtennis
Af John Justesen

I kan endnu engang tilmelde jer via 
mail til: thewonderer09@gmail.com 
og I skal kun betale kr. 20,- pr. næse 
(uanset størrelse) pr. gang og I kan 
vælge en, to, tre eller flere gange for 

Svømning

deltagelse - I bestemmer selv. Vi har 
ketsjere og bolde, I skal  bare komme 
med godt humør og sportssko. Vi vil 
allerede nu gerne have jeres forhånd-
stilmeldinger der ikke er bindende, 

men vi skal jo booke baner nu.

Se BMI Tennis´ hjemmeside for 
yderligere informationer i september 
måned eller skriv en mail.

Så vores nattevagter var noget forbav-
sede, da et par svømmere allerede kl. 
2.20, syntes de havde sovet rigeligt. 
Det var der tydeligvis delte meninger 
om, og de fleste sov da rigtig godt 
”hele natten”. Kl. 7.00 blev der igen 
åbnet op for svømmehallen, og trods 
en nat i telt, var energien ikke forsvun-
det endnu. Der udspillede sig igen et 
smukt scenarie af leg, boldspil og 
svømmeakrobatik. Kl. 9.00 stod foræl-
drene klar med morgenmad. Det var et 
eftertragtet input i en aktiv morgen og 

der blev hurtigt stille, mens morgen-
boller, juice og andet lækkert røg ind.

Tiden var nu gået, teltene pakket ned 
og de sidste skumfiduser ristet. Tilba-
ge stod nu mere end 30 glade børn og 
smilede sammen med familien. Mod-
sat stod en flok instruktører med lige så 
brede smil. Alle kunne vi tænke tilbage 
på et herligt Sleepover, med masser af 
hygge, sjov og ballade. Mon der er no-
gen, der er klar igen næste år?


