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Tennis

Hele 24 gæve kvinder dystede den 
9. september hele formiddagen på 

tennisanlægget, med masser af god og 
sjov tennis. Herefter fortsatte program-
met  med en overdådig buffet af med-
bragte lækkerier.

Søndag den 2. september flokkedes 
mere end et halvt hundrede ten-

nisspillere og interesserede tilskuere 
på vort dejlige anlæg i Egelund. Fra 
morgenstunden var der livlig aktivitet 
på alle fem baner – dejligt omkranset 
af lægivende træer.  Der spilles, der  
kæmpes, der svedes, der råbes: "Out!"-  
"Fejl!"  -  "Den har lige fat i det al-
leryderste af stregen"  -  "Sa....  også, 
hvordan kunne jeg gøre det?" osv. osv. 
Nerverne sidder helt uden på tøjet. Det 
er nu , det gælder. Man tænker:  Det er 
i dag, jeg skal være KLUBMESTER.  
Det er i dag, jeg skal have belønningen 
for det hårde slid,  jeg - og måske min 
makker - har lagt for dagen gennem 
hele sæsonen.

For "hele sæsonen" begyndte i maj, 
hvor man spillede mod de deltagere, 
man var sammensat med i en af de 
mange puljer, der var oprettet. Alle 
mod alle. Og nu gjaldt det om at skrabe 
så mange point sammen som overho-
vedet muligt. Midt på sommeren ( el-
ler hvad man nu  kan kalde juli 2012 ) 
blev boet gjort op.

Der blev nu dannet nye puljer, så 
man blev sammensat med så jævn-
byrdige konkurrenter, som det nu er 
muligt. Resultaterne af de seneste pul-
jekampe i juli og august dannede nu 
baggrund for, hvem der skulle mødes i 
de altafgørende finaler. Der spilledes i Maria Dybdahl blev klubmester efter flot finale mod Margit Bjerg.

Tøsetennis med lækkerier

Udover tennis elsker BMI-pigerne også en god frokost i hinandens selskab

Mange nye klubmestre

Tennisfinalerne gav en stribe nye klubmestre efter en herlig solskinsdag.

Af Karin Secher

Af Bent Oxvig

Tennisturneringen stod om kampen 
om guldketcheren, som blev vundet af 
Irma Jørgensen og Else Fendinge Ol-
sen.  

Der var fine sponsorgaver til de kæm-
pende og der skal lyde stor tak til Ag-

nete Pind, Danske Bank, Superbrugsen 
i Beder, Malling Apotek, Insport og 
frisør Anne-X i Odder.

Alle havde en herlig dag på anlægget 
– og glæder sig til næste års tøseturne-
ring, hvor både nye og erfarne spillere 
mødes.

dame- og herresinglerækker, dame- og 
herredoublerækker og endelig i mixed-
doublerækker.
Store Finaledag!

Mange kom tidligt på dagen, som 
startede med morgenbuffet og senere 
efterfulgtes af – synes vi selv – en 
velassorteret frokostmenu, som kunne 
nydes af deltagere såvel som af frem-
mødte tilskuere. Der var både noget for 
øjet og ganen denne dag!

Efter de mange spændende dueller 
uddeltes der selvfølgelig både første- 
og andenpræmier. Som sædvanligt 
blev det en rar og hyggelig søndag, 
som først sluttede midt på eftermid-

dagen.
På vejen hjem gennem skoven kan 

det godt være, man kunne overhøre lidt 
bemærkninger som:  "Så du den net-
ruller, hun havde ved 30 – 30? Havde 
hun ikke været så skide heldig, havde 
jeg sgu fået sættet". Eller: " Du, synes 
du ikke, jeg skal prøve at finde en ny 
makker til næste år? Emil brændte jo 
alt oppe ved nettet".

Det er tid for selvransagelse og plan-
lægning af næste års tennissæson. Må-
ske melder der sig lige så mange til 
deltagelse i klubturneringen som i år, 
nemlig tæt på hundrede spillere. Det 
ville være dejligt.
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Jan Christoffersen levede op til favoritværdigheden mod Kristoffer Stryhn

Klubmestre 2012

Dame single A: Nana Nørby vandt 
over Karen Margrethe Kaas

Dame single B: Maria Dybdal vandt 
over Margit Bjerg

Dame double A: Nana Nørby og Ma-
rianne K. Nielsen vandt over Lita Ka-
strup og Hanne Stryhn

Dame double B: Maria og Vivi Dyb-
dal vandt over Lis Eriksen og Else F. 
Olsen

Herre single A: Jan Christoffersen 
vandt over Kristoffer Stryhn

Herre single B: Frank Schrøter vandt 
over Carsten M. Petersen

Herre single C: Christoffer Nørby  
vandt over Jan Brinck

Herre double A: Jan Christoffersen 
og Christoffer Nørby vandt over Knud 
Bjødstrup og Lasse M. Hansen

Herre double B: Jess Laursen og 
Kristoffer Stryhn vandt over Jens O. 
Simonsen og Axel Gruhn

Tennis

Mixed double A: Nana Nørby og 
Jan Christoffersen vandt over Sussie 
Østerbye og Axel Gruhn

Mixed double B: Marianne K. Niel-
sen og Flemming Olsen vandt over 
Bodil og Knud  Bjødstrup

Mixed double C: Karin Secher og 
Bent Oxvig vandt over Lotte og Bent 
Vogensen

Herre double 65+: Knud Bjødstrup 
og Willi Sukrow vandt over Morten 
Hanghøj og Ejlif Nielsen.

Senior

Så er sæsonen startet for seniorerne 
og det er jo lig med holdkampe. 

For 1. holdets vedkommende, har det 
været en blandet start. Første kamp 
spillede vi 6-7 mod Skovbakken og jeg 
tror ikke jeg lyver, hvis jeg siger, at det 
ville vi godt have solgt den for inden 
– det var bare super godt spillet. I an-
den runde fik vi lidt af en røvfuld mod 
Højbjerg, så den snakker vi ikke mere 
om. Så var der tid til endnu en hjem-
mekamp, med god stemning og dejlig 
banankage leveret af H. Windpower 
– MUMS. I denne kamp gik alle tre 
point til BMI – det var FEDT.

2. holdet startede med en meget flot 13-
0 sejr – kanon godt spillet alle sammen 
(modstanderen mødte ikke op). De to 

Så er vi i gang igen
Af Lotte Bøchman Basse, formand

Badminton

næste kampe har ikke givet mange 
point på tavlen, men jeg er sikker på at 
det nok skal komme 

3. holdet har desværre heller ikke 
formået at skrabe så mange point sam-
men endnu, men også her er jeg for-
trøstningsfuld. Det kan ikke passe at 
rutine sammen med ungdommen mod 
ikke snart sejrer.

Ungdom
Hvor er det bare fantastisk at se, at der 
igen er kommet lidt interesse for bad-
minton hos jer unge mennesker i Beder 
Malling området – super fedt. Det er 
simpelthen en fornøjelse at komme ud 
i hallen og mærke den gode stemning. 
Vi har derfor også tilmeldt to ungdoms-
hold til holdkampe takket være et godt 
initiativ fra Ulla (Mikes mor) – og jeg 

har hørt en lille fugl synge om at Mari-
anne (Martins mor) også vil hjælpe til 
– super fedt og tak til jer begge.

Det er også bare helt fantastisk at kom-
me ud i hallen til forældre/barn bad-
minton fredag eftermiddag kl. 16.30. 
Jeg var jo lidt bekymret sidste sæson, 
da jeg skulle give afkald på "mine" tro-
faste drenge, som skulle videre op på 
deres eget hold, om der overhovedet 
ville dukke nogen nye op om fredagen 
– men det må siges, at bekymringen 
var ubegrundet. Vi har fået endnu et 
fantastisk hold. Der har været så stor 
opbakning omkring holdet, at vi har 
for få baner – så stor tak for jeres tål-
modighed de fredage, hvor det kniber 
med pladsen. I har nogle dejlige unger 


BMI Badminton ønsker alle en rigtig 
glædelig, samt et godt nytår


