
41Nummer 4/201440 Nummer 4/2014

Af Lars Winther

Tennis

TENNIS i BMI er trendy. 30 nye 
spillere er i hvert fald startet op i denne 
sæson, hvor 25 faktisk er i voksenal-
deren. "Det er ganske tilfredsstillende", 
vurderer formand Jens Viltoft. Inden 
han går på banen denne lune sommer-
aften, giver han et par bud på den flotte 
tilgang.
”Vi har forstærket indsatsen overfor 
nye medlemmer med mulighed for at få 
en prøvetime, hvor vi stiller en af vore 
erfarne spillere til rådighed med lidt in-
struktion. Endvidere er trænerne meget 
opmærksomme på, at nye skal hjælpes 
til at få et netværk med andre nye, så 
man får flere at spille med,” lyder en 
af forklaringerne fra formanden, som 
også tror, at den positive spiral har en 
selvforstærkende effekt.
”Mange af de nye har trukket venner 
og bekendte med, når de finder ud af, 
at man sagtens kan starte med tennis, 
selvom man har rundet 50,” siger Jens 
Viltoft. Han glæder sig over, at klubben 
også har formået at stille træningstilbud 
til rådighed, så både de helt nye, og de 
mere erfarne i dag tilbydes instruktion.
”Knap halvdelen af medlemmerne 
betaler for at få instruktion, hvilket også 
er med til at skabe de vigtige netværk, 
så man får mange at spille med. Det 
tror jeg næsten er Danmarksrekord,” 
siger formanden, som også er glad for, 
at flere sociale aktiviteter er blevet pop-
ulære traditioner.
”Boys night, Tøsetennis og begynder-
turnering er voldsomt hyggelig, hvor 
tennis kombineres med kaffe og andet 
godt, så man mødes med nogen, man 
måske ikke normalt spiller med. Og 
vores interne klubturnering, som er 
opdelt efter niveau, bliver også mere og 
mere populær” siger han. 
Selvom tilgangen er flot, må klubben 
dog også konstatere et vist frafald i den 
anden ende, hvilket betyder, at det sam-
lede medlemstal faktisk falder en smule, 
så der i alt er 175 seniorspillere og 36 i 
ungdomsafdelingen.

Mange nye spillere i BMI Tennis
"30 nye spillere er startet i denne sæson, hvor af 25 er voksne. Træningstilbud, 
hygge og sociale aktiviteter har sat gang i en positiv spiral", 
vurderer formand Jens Viltoft.

”De frafaldne er dog primært ældre 
medlemmer og børn, hvor der desværre 
er en del der stopper omkring konfirma-
tionsalderen,”  lyder det fra Jens Viltoft, 
inden han monterer sin knæskinne og 

Boys night bød atter på god tennis, store bøffer og masser af hygge blandt klubbens 
mandlige spillere               foto Ernst Zeuthen
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med et smil går i krig mod Jan Brink på 
bane 5. 


