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Ungdomsafdelingen i BMI Tennis 
har i denne sæson fire hold med 

i JTU’s holdturnering. Hvor vi sid-
ste år måtte lægge ryg til store stryg, 
er spillerne nu vokset – og i øvrigt 
også kommet i de rigtige aldersgrup-
peringer. Det har betydet mange gode 
kampe, hvor BMI begynder at tale med 
om topplaceringer i deres aldersgrup-
per.  Det er især klubbens U14-piger 
og U14-drenge, der har fået hul på 
bylden. Amalie Skov og Elisa Lama 
ligger på andenpladsen i deres gruppe 
og drengeholdene med Nikolaj Kris-
tensen, Thomas Volquartzen, Carl-

Masser af succes i klubturneringen
Knap halvdelen af BMI’s tennisspillere dyster hele 
sæsonen mod hinanden.

Af Lars Winther

Af Lars Winther

BMI’ere hygger sig efter en af de mange klubturneringskampe

Ungdom er godt med i 
holdturneringen

I BMI Tennis er en af klubbens cen-
trale omdrejningspunkter den årlige 

klubturnering.  Når sæsonstarten sky-
des i gang i april, går der ikke mange 
dage før listerne på opslagstavlen i 
klubhuset er fyldt med navne, som 
melder sig til at møde alle kamme-
raterne i kamp. Det gælder både dem 
man kender på forhånd og som regel 
nogle stykker, man aldrig har prøvet at 
spille imod. 

 
Omkring 1. maj har turneringsledelsen 

med Bent Oksvig i spidsen, dannet 
grupperne til første runde, som kører 
frem til sommerferien. Herefter laves 
nye grupper til efteråret, hvor det nu 
er alvor med finalekampe i horisonten. 
Efter hver kamp noterer man resultatet 
på nye lister som bliver flittigt studeret 
af resten klubben – hvem har tævet 
hvem?

Knap halvdelen af de 200 seniormed-
lemmer deltager i turneringen i enten 
single, mix eller double – og ganske 
mange er med i flere rækker. Afhæn-
gig af ens styrke, indplaceres man i A-, 
B- eller C-række, så kampene bliver så 
jævnbyrdige som muligt.  

Ideen med klubturneringen er både at 
skabe sportslige udfordringer for med-
lemmerne, hvor der er points på spil, 
men også at skabe nye bekendtska-
ber og relationer, så man får et større 
netværk af potentielle medspillere. Og 
at kampene ofte resulterer i en øl eller 
sodavand på terrassen gør ikke oplev-
elsen dårligere!

Tennis

Philip Raven Toft, Karl-Emil Andersen 
og Oscar Sørensen er også godt med. 

Træner Kristoffer Stryhn er stolt af 
spillerne.

"Jeg oplever også at de er seriøse til 
træningen og så er det godt at se, at de 
kan klare sig i kampene mod de store 
klubber", siger Kristoffer Stryhn.
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