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Selvom mange savner tennishallen 
i Beder, så er der heldigvis gode 

tennismuligheder indenfor overskuelig 
køreafstand. Størstedelen af de ivrige 
BMI-spillere holder formen ved lige i 
1900-hallen i Lyseng, hvor der er flere 
medlemsmodeller. Ungdomsspillerne 
har fire timers træning søndag middag, 
hvilket der er stor søgning til.

En populær model for seniorspillerne 
er at deles om en fast ugentlig time, 
som man kan dele mellem så mange, 
der måtte have lyst – alt afhængig af, 
hvor meget man vil spille og betale. 
1900 byder også på drop-in, hvor der 
arrangeres kampe mellem de frem-
mødte – alt efter niveau.  Se mere på 
klubbens hjemmeside.

Også AGF – med baner ved Fre-

Motion

Generalforsamling
Der indkaldes til generalforsamling i 

BMI Motion
onsdag den 27. februar 2013  kl. 19.30 i Sognegården 

i Beder.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, 
skal være bestyrelsen i hænde senest otte dage forud for 

generalforsamlingens afholdelse. 
Forslag kan mailes til formand Lone Baggersgaard  Pe-
tersen på: LoneBaggersgaard.Petersen@silkeborg.dk

Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter (er 
tilgængelige på hjemmesiden).

Tennisspillerne er rykket inden døre
Af Lars Winther

densvang Runddel – og Skovbakken 
med haller i Risskov byder på forskel-
lige tennismodeller i vinterperioden, 
så de lokale BMI’ere kan sagtens nå at 
komme i topform inden sommersæso-
nen atter åbner op medio april 2013. 

Endelig arrangerer BMI henover vin-
teren også skumtennis - eller miniten-
nis for helt nye og helt små spillere, 
som vil prøve at svinge en ketcher.  

Se mere på BMI’s hjemmeside. 

Veludstyret smådyrsklinik med 
4 smådyrsdyrlæger og 

2 vet.sygeplejersker tilknyttet.

Her tilbydes konsultationer, røntgen, 
operationer, tandrensning m.m.

Åbningstider man-fre: 8.00-17.00
Konsultation efter tidsbestilling

Tilsluttet vagtordning.

Telefon 8693 0092
Læs mere på www.bederdyrlægehus.dk 

eller besøg os på Kirkebakken 5c i Beder


