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Tennis

TENNIS er et herligt spil, som det al-
drig er for sent at starte op med. Det får 
stadig flere øjnene op for i BMI, hvor 
ganske mange nye medlemmer har pas-
seret både 40, 50 og 60 år.  Blandt de 
voksne begyndere er bl.a. Inge- Merete 
og Poul Henning Damgaard Pedersen, 
begge 57. Begge har tidligere forsøgt 
sig med tennis en enkelt sæson, men nu 
skal det være. For BMI-tennis passer 
godt ind i motionsplanen hos de to, 
som ellers er gamle kendinge i gymna-
stikverdenen og endvidere dyrker dans 
og løb. 
 
”Tennis passer fint i vores program som 
en sommersport, hvor det er dejligt at 
dyrke sport i det fri. Så vi er rigtig glade 
for, at vi er kommet i gang igen,” siger 
Inge - Merete, som netop har overstået 
sit fjerde træningspas sammen med 16 
andre begyndere. 
”Vi synes, vi er kommet godt fra start. 
Træning er alfa og omega, så man får de 
gode vaner ind fra starten af. Og så gør 
det da heller ikke noget, at vi er nogle 
stykker på træningsholdet, som har 
rundet 50” siger Poul Henning. Udover 
at lære de grundlæggende teknikker, 

Tennis kan man altid lære
BMI-tennis får stadig flere medlemmer, som starter op med sporten i en voksen 
alder. Det gælder bl.a. Inge- Merete og Poul Henning Damgaard Pedersen.
Af Lars Winther

Bo Seiersen viser forhåndsslaget på træningsgruppen ”Begynder plus”, hvor spil-
lerne har spillet tennis i et par år.

Inge- Merete og Poul Henning Damgaard Pedersen går til træning sammen med 15 
andre begyndere, som repræsenterer alle aldersgrupper fra 30 og opefter. 

betyder træningen også, at man bliver 
parret med en ny makker, som man 
spiller med i løbet af ugen inden næste 
træningspas.
”Det er fint, at det gennem træningen er 
organiseret, så man får spillet med en 
masse forskellige. Ellers kan det godt 
være lidt svært, når man ikke kender 
hinanden så godt her i starten,” siger 

Inge- Merete.  De trives med at være en 
del af klublivet i Egelund.
”Efter at børnene er flyttet hjemmefra, 
har vores kontakt til BMI nok været 
mindre. Nu har vi mere tid, og så er det 
rart at komme her på anlægget, lave 
noget sammen og samtidigt lære nye 
mennesker at kende fra lokalsamfun-
det,”  siger Poul Henning.
Skulle andre have lyst til at forsøge sig 
med ketcher og bold, kan Niels Cajus 
kontaktes på tlf. 29 20 81 50 for en 
prøvetime.


