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Af Lars Winther

BMI TENNIS er berømt for sin interne 
klubturnering, som har en opbakning, 
der ikke ses mage i ret mange tennis-
klubber. Det gjaldt også den forgangne 
sæson, hvor 96 havde meldt sig til 
turneringen.  
Henover sommeren spilles to ind-
ledende runder i hele 19 forskellige 
rækker – inddelt efter styrkeniveau. Og 
når august rinder ud, er finaledeltagerne 
så fundet til den store finaledag.

Traditionen tro havde bestyrelsen stil-
let an med først det store morgenbord 
og senere en lækker frokost, så både 
finalespillere og tilskuere havde en 
solid bund til dagen. De fleste havde 
ellers fulgt vejrmeldingerne med en 
smule nervøsitet, for efter en fantastisk 
sommer med masser af tennisvejr, var 
lige præcis søndag d. 31. august udvalgt 
af metrologerne til en regnvejrsdag. 
Men som så ofte før snød BMI Tennis 
vejrguderne, og både sol og temperatur 
var med os.

På banerne blev der sædvanen tro 
budt på masser af fin tennis og godt 
humør.  En del eder og forbandelser 
kom vi ganske vist ikke uden om - og 
en enkelt fibersprængning blev det 
også til. For mange giver det nemlig 
et ekstra kick, når kampen følges af 
klubkammeraterne, som både klapper 
og kommer med opmuntrende tilråb, 
så man lige strækker sig det sidste. Op-
mærksomheden kan dog også give den 
berømte gummiarm, når den afgørende 
bold skal sættes ind – fuldstændig som 
i Wimbledon og de andre store turne-
ringer. Sjovt – og lige efter bogen.

Resultater
DS A: Inger Bendig over Jette Bjørn-
holdt
DS B: Marianne K. Nielsen over Britt 
Ginnerup
DD A: Inger Bendig og Karen M. Kaas 
over Nanna Nørby og Marianne K. 
Nielsen

Tennis

19 nye tennismestre hyggede sig
BMI Tennis har i år haft over halvdelen af de 180 seniorspillere i aktion i klubtur-
neringen, som spilles henover sommeren.

DD B1: Ulla Ginnerup og Litten 
Thøgersen over Birgit Winther og Ulla 
Tanderup
DD B2: Jette Bjørnholdt og Inge M. 
Pedersen over Lis Eriksen og Eva Busk

MIX A: Nanna og Christoffer Nørby 
over Axel Gruhn og Sussie Østerby
MIX B1: Vivi og Sune Dybdahl over 
Marianne K. Nielsen og Flemming 
Olsen
MIX B2: Lotte Vogensen og Bent 
Oxvig over Ulla Tanderup  og Finn 
Pedersen
MIX B3: Jan Brinck og Pia Truelsen 
over Jette Bjørnholdt og Peter Mik-
kelsen

HS A1: Jan Christoffersen over Christ-
offer Nørby
HS A2: Claus Bendig over Claus Chris-
tensen
HS A3: Axel Gruhn over Sune Dybdahl
HS B1: Henrik Wolff over Lars Valentin
HS B2: Kim Stryhn over Erling Brød-
bæk
HD A1: Christoffer Nørby og Jan 
Christoffersen over Kristoffer Stryhn og 
Claus Bendig
HD A2: Axel Gruhn og Jens Ole Si-

monsen over Knud Bjødstrup og Lasse 
Mølholm
HD B1: Torben Hermansen og Steen 
Laursen over Ernst Zeuthen og Kim 
Nielsen
HD B2: Poul Andersen og Jan Brinck 
over Carsten Thøgersen og Finn Kris-
tensen
HD 65+: Knud Bjødstrup og Bent Ox-
vig over Bjarne Kjær og Leo Langberg
 
 Efterfølgende har klubbens begyndere 
også færdigspillet deres interne mix-
turnering, hvor Lisbeth og Bjørn Bak 
snuppede førstepladsen foran Carsten 
Sørensen og Karen Møller. Tillykke til 
begge par, som har gjort kæmpefrem-
skridt i deres første sæson med tennis-
ketcher.

Ernst Zeuthen og Kim Nielsen (til venstre) kæmpede bravt, men måtte bøje sig for 
Steen Lauersen og Torben Hermansen (til højre).
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Tennis

KLUBMESTERSKABET i tennis for 
juniorer blev afholdt den 6. septem-
ber og vi havde en herlig dag. Selvom 
vores juniorafdeling har oplevet en lille 
tilbagegang i medlemmer, ser vi ikke en 
tilbagegang i spillerniveauet. Tværti-
mod er niveauet på alle vore årgange 
tårnhøjt, og der bliver spillet tennis på 
meget højt plan.

Resultaterne fra rækkerne blev:

Yngste række: Emil Smit vinder over 
Philip Christoffersen. Det bliver igen 
bevist, at tennis med bløde bolde kan 
spilles på et utrolig højt plan af 8-9 
årige drenge.

Mellemste række: Her havde vi en 
mixrække og en pige række, hvor Malte 
Volquartzen vinder over Mathil-de Ror-
sted, og selv samme Mathilde vinder 
over Signe Helbo i pigerækken. Den 
mellemste række har i år spillet med 
det ældste niveau og udvikler sig med 
raketfart. 

Ældste række: Her havde vi igen en 
mix række og træneren er efterhånden 
ved at være bekymret for om hans 
elever kan slå ham med det tennisniveau 
der bliver vist. Endnu en gang beviser 
Amalie Skov, at piger sagtens kan bide 
skeer med de bedste drenge i tennis, 
men Amalie måtte i sidste ende give sig 
til den mangeårige klubmester Nikolaj 
Kristensen.

Tillykke til alle vinderne.  Tusind tak 
til alle forældre og alle der deltog for at 
gøre det til et uforglemmeligt arrange-
ment. Jeg er stolt at være træner for en 
så fantastisk gruppe unge mennesker 
med så meget støtte fra forældre og 
familier!

De unge tennisspillere i flot klubfight
Klubbens ungdom 
viste flot fremgang ved 
klubmesterskaberne– 
både blandt drenge og 
piger.

Af Kristoffer Stryhn

Malthe Volquartsens suveræne forhånd ham gav et klubmesterskab.

Fra højre Malthe Smit, Phillip Christoffersen, Emil Smit og Asger Koch. 


