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Tennis

Af Lars Winther

Bjarne Kjær og Nana Nørby har styr på 
baglinjen.

Endnu flere muligheder for at lære tennis

DEN kan være svær at få over nettet 
og samtidigt holde inden for stregerne 
- den lille gule, behårede bold. Især når 
man har et slagkraftigt våben i hånden i 
form af en ketcher. Det gælder både ny-
begyndere, øvede  – og til tider selveste 
Caroline Wozniacki. Sidstnævnte gør 
det som bekendt bedre end de fleste, 
og spørger man til opskriften på denne 
succes, er svaret utvivlsomt masser af 
træning og instruktion. Den filosofi har 
ganske mange BMI’ere forfulgt over 
en årrække, hvor klubben har haft fire 
forskellige træningshold på hvert sit 
niveau. 10 træningspas af halvanden 
time henover sommersæsonen har fly-
ttet ganske meget for mange spillere.
I denne sæson forstærkes træningsmu-

BMI Tennis tilføjer yderligere et træningshold og får tilgang af trænerkapacitet i 
form af Jan Christoffersen. 

Tennisanlægget fik knofedt
Sæsonen startede tidligt i april, da 60 tennismedlemmer kørte grus, skuffede 
ukrudt og fik pudset vinduerne i klubhuset.
Af Lars Winther

APRILS vejrluner har før drillet den 
årlige klargøring af tennisbanerne. Men 
i aprils første weekend kunne en ivrig 
skare på hele 60 medlemmer på skift, 
tage fat i de mange praktiske opgaver, 
som skal løses inden baner og klubhus 
er klar til sæsonen. Største udfordring 
var sædvanen tro at få flere ton grus 
kørt på banerne, som derefter skal 
planeres og tromles af flere omgange. 
Derefter kunne stregerne strammes op 
– og efter et par gentagelser og finpuds-
ninger, var banerne endelig klar til fri 
leg. 
Med det store fremmøde, godt med 
kaffe og hygge – gik arbejdet næsten 
som en leg under banemand Bjarne 
Kjærs kyndige ledelse. 
Selvom vejret altså var med tennis-
folket i det tidlige forår, så er klubben 
forberedt på, at regnen nok alligevel 
vil drille i ny og næ, når den lune-
fulde sommer får fat. Men via et nyt 
overvågningskamera kan spillerne nu 

Jan Christoffersen

lighederne yderligere. Med tilgangen 
af Jan Christoffersen som træner får 
klubben tilført mange års erfaring både 
som spiller og træner, hvilket især 
vil komme de øvede spillere til gavn. 
Samtidigt bevares træningstilbuddet 
fra sidste år med samme trænerstab, 
så klubben dermed har fem forskellige 
træningshold på hvert sit niveau. Med 
en pæn forhåndsinteresse for at følge 
træningen bliver klubbens udfordring 
herefter at få holdene til at gå op, så 
flest mulige kan få deres træningsambi-
tioner opfyldt. 
Træningen begynder primo maj, men 
der kan stadig være ledige pladser, så du 
kan nå at være med også. Kom og lær 
verdens sjoveste spil – det er lettere, når 
man får lidt hjælp.

hjemme fra computeren tage et kig på 
banerne, så man ikke kører forgæves 
til baner med vandpytter. Smart – og 
vældig moderne!
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Fodbold

EFTER STARTEN den 1/7-13 er det 
lykkedes ledere/trænere og begge 
fodboldbestyrelser, at sætte fokus på de 
sociale relationer, der er ved at dyrke 

Team Aarhus Syd U15 piger

Af  Danny Nielsen
Træner

Holdsamarbejdet mellem TMG og BMI på pigefodboldfronten er intet mindre end 
en succes.

en holdsport. Pigerne er blevet ”opfos-
tret” med at alle er lige uanset niveau, 
at alle skal respekteres og at ingen kan 
undværes, hvis man vil have sportslig 
succes.
Der bliver tilbudt pigerne fodbold på 
forskellige niveauer, så alle har det rart 

og godt, både i forhold til træning og 
kampe.
Når først sammenholdet og fælles-
skabsfølelsen er i orden, så kommer de 
sportslige resultater, hvilket man må 
sige, at de har gjort.

Tennis

Instruktion i BMI
Søndage 18.00 - 19.30: Nybegyndere. Træner: Lars Winther.
Mandage 18.00-19.30:  Mellemgruppe 1 - spillere med flere års erfaring.
19.30-21.00:  Mellemgruppe 2 – spillere med flere års erfaring. Træner mel-
lemgrupperne: Kristoffer Stryhn
 Torsdage: 18.00-19.30: Begynder plus, spillere med 2-3 års erfaring. Træner: Bo 
Seiersen 
19.30-21.00: Øvede. Træner: Jan Christoffersen.
Pris for instruktion: 350 kr. for 10 gange af halvanden time.
Det er evt. muligt at købe privattimer også.


