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”HAR DU nogensinde prøvet at spille 
tennis?” ”Næh – men jeg kunne godt 
tænke mig det”. ”Det kunne jeg også. 
Min nabo begyndte sidste år, og hun 
er kommet med i en flok nybegyndere, 
som træner og spiller sammen. Skal vi 
se, om vi kan komme med også?”. ”Det 
er en super ide – jeg er frisk”. Omtrent 
sådan har en del nye BMI’ere haft en 
snak de senere år og er kommet i gang 
med tennis. Nogen er kommet parvis – 
andre alene. Uanset om du har makker 
eller er alene, forsøger klubben at tage 
imod nye med forskellige tilbud, så man 
hurtigt bliver en del af tennisspillet og 
klubbens sociale liv. Børn starter typisk 
i 7-8-årsalderen, mens voksne tæller 
nybegyndere i alle aldre – lige fra 20 til 
65 år. 

Hyggespil for nye og gamle
Klubben har planlagt en række arrange-

Tennis

Af Jens Viltoft og Lars Winther

Alle kan lære at spille tennis
BMI Tennis har de senere år fået mange nye medlemmer i alle aldre. Succesen skal 
følges op med endnu mere fokus på nye spillere

menter, som henvender sig til både 
nye og gamle spillere. Vi starter med 
klargøring af banerne, som følges op af 
en opvisningsmatch af to elitespillere. 
Hen over sæsonen afvikler vi klubtur-
neringen, hvor vi dyster mod hinanden 
og kårer klubmestre i forskellige styr-
kekategorier. Der er kategorier både for 
nybegyndere og de mere øvede, hvilket 
er en god måde at få nye spillebekendt-
skaber på. Klubben har endvidere fast 
gruppespil, hvor klubben arrangerer 
doubler mellem alle fremmødte hver 
tirsdag aften.
Der afvikles også to interne stævner 
- hhv. tøsetennis og boys-night, hvor 
tennis krydres med lidt godt til ganen og 
den tørre plet i halsen. 

Lær at spille – eller bliv bedre
Klubbens spillere tilbydes instruktion 
på flere niveauer, så man kan få lært alle 
tricksene fra bunden. Klubbens trænere 
forsøger at tilpasse træningsholdene, så 

deltagerne spiller med andre på samme 
niveau som en selv. Træningen starter 
første uge i maj og kører ti gange hen-
over sæsonen.

Lyst til en prøvetime?
Klubben arrangerer flere gratis prøve-
timer til nye med hjælp og introduktion 
til spillet. Vi stiller ketchere og bolde til 
rådighed. Henover foråret afvikles flere 
prøvetimer, så hold øje med folder og 
hjemmeside. Kontakt evt. Niels Cajus 
for yderligere oplysninger - ngcajus@
gmail.com. I år deltager vi også i Ten-
nissportens dag den 3. maj, hvor en 
instruktør fra JTU tager imod både nye 
og etablerede spillere.

Læs mere på hjemmesiden
De endelige datoer for de forskellige 
arrangementer kan ses hjemmeside 
www.bmi-egelund.dk/tennis, hvor de vil 
fremgå af klubbens aktivitetsfolder, som 
kan downloades. 

Bo Seiersen viser den perfekte forhånd
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Ungdom med træning og hygge
I UNGDOMSAFDELINGEN tilbydes 
børn fra ca. otte år og opefter, træning 
inddelt i flere aldersgrupper om tirs-
dagen. Endvidere findes fælles grup-
pespil hver søndag eftermiddag for alle 
ungdomsspillere. Klubben arrangerer 
forskellige sociale arrangementer - bl.a. 
med overnatning i klubhuset, ligesom vi 
afvikler interne stævner, klubmestersk-
aber m.m. 
Endvidere tilbydes 3-dages sommerferie 
skole (mandag-onsdag) for øvede i uge 
27 og for nybegyndere i uge 32.

BMI Tennis – ungdom
Træning og gruppespil to gange ugen-
tligt.
Forskellige sociale arrangementer.
3-dages sommerferieskole i uge 27 og 
32.
Tennissportens dag 3. maj.

BMI Tennis – voksne
Træning på forskellige niveauer – i alt 
ti gange.
Forskellige sociale arrangementer for 
alle.
Intern klubturnering på forskellige 
niveauer.
Prøvetimer for nye.
Tennissportens dag 3. maj.
Opvisningsmatch ved standerhejsning 
(sæsonåbning).

Af Lars Winther

Tennis

Motion

FØRSTE gang lørdag den 5. april 
kl. 10.00 fra den store P-plads ved 
Fløjstrup Strand. 
Herefter hver onsdag kl. 17.30 og 
lørdag kl. 10.00 fra samme sted. 
 
Den 5. april giver klubben rundstykker - 
medbring selv kaffe/ te. 
Vel mødt såvel til gamle, som til nye 
løbere.

Fælles løbetræning i sommerhalvåret
Af Bestyrelsen

Tandlæge Søren Calmar Aps
Kirkebakken 5A, 8330  Beder

Tlf. 86 93 63 66       Fax 86 96 64 54

Husk tennissportens dag 3. maj


