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SÅ er foråret på vej og det betyder at 
vores ture på landevejen i BMI Cycling 
så småt er igang. Første officielle tur 
starter op fra parkeringspladsen ved 
Egelund, Palmesøndag den 29. marts 
(sommertid start). Derefter vil der blive 
kørt fast hver tirsdag, torsdag og søndag 
frem til sommerferieperioden (uge 27-
30).
Vi indekalder, som noget nyt, til et 
informationsmøde lige inden opstarten. 
Det bliver afholdt i BMI´s cafeteria i 
Egelund, den 26. marts klokken 19.00. 
Her vil der, blandt andet, blive fortalt 
om det nye samarbejdet MCM (Mår-
slet Cykel Motion), nye ruter, hvordan 
cykler vi, motionsløb, fælles udflugter 
osv… Mød nu endelig op og hør/spørg 
nærmere 

Stille og roligt fra start
Nogle har tyvstartet og været på lande-
vejen i løbet af vinteren eller i spin-
ninglokalet for at holde formen ved lige. 
Men det skal absolut ikke være nogen 
hindring for dig, hvis formen ikke er 
der. Opstarten vil foregå stille og roligt, 
hvor formålet er hygge, få nogle kilo-
meter i benene og selvfølgelig få noget 
frisk luft og gode oplevelser i samvær 
med andre cykelinteresserede.
For at imødekomme de flestes behov, 
vil turene som noget nyt, blive delt op i 
tre hold:
Ét hold for dem der skal på vejen for 
første gang i roligt tempo.
Ture af en god times varighed.

BMI Cycling på landevejen 2015 
- med nye tiltag
Af Thomas Rynkeby Knudsen Et hold for dem der gerne vil have lidt 

mere speed i pedalerne og grundformen 
på plads.
Ture af halvanden times varighed.
Et hold for dem, hvor formen er god og 
der skal gives fuld gas.
Ture af et par timers varighed.
Når vi mødes ved Egelund, vil der 
være en “kaptajn” pr. hold, Kaptajnen 
skal, så vidt muligt, sørge for at styre 
turens gang og at vi alle kommer godt 
ud - og hjem igen. Henover foråret vil 
der løbende blive lagt ruter op på vores 
Facebook-side under menúen “Filer”, 
så man kan følge med i, hvor turene vil 
bringe os hen, på de specifikke træ-
ningsdage.

Hvornår og hvor
Tirsdag og torsdag kl. 18.00 – typisk 
ture af 1-1,5 times varighed - øges 
henover året og afhænger af om man 
vælger at køre med i gruppe 1, 2 eller 3 
- og så selvfølgelig vejret.
Søndage kl. 09.00 - byder op til de lidt 
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længere ture 2-3 timers varighed - øges 
henover året og igen afhænger det selv-
følgelig af, hvilken gruppe man vælger 
at køre med i - og igen af vejret.
I lige uger køres der ud fra Mårslet (ved 
hallen) og ulige uger fra BMI (Ege-
lund). Mød op 5 minutter før, så man 
lige kan nå at få turens info at vide.

Hvad skal du huske?
Du SKAL køre med hjelm - og selvføl-
gelig skal færdselsreglerne overholdes!
Husk ekstra slange, dækjern, pumpe 
eller patron. Et Multitool til små-repe-
rationer, drikkedunk og måske en mobil 
- hvis uheldet skulle være ude.

Det praktiske:
BMI Cyclings facebook-gruppe:
https://www.facebook.com/groups/
177161375688183/?fref=ts 
- eller blot søg på: BMI Cycling
Hvis du ikke allerede er medlem, kan 
du blot anmode om det!
Vi ses på landevejen - det bliver godt  

Af Lars Winther

BMI Tennis har godt fat i voksne nybegyndere
Tre af BMI’s nye spillere er positivt overraskede over deres første år i klubben, hvor man 
hverken behøver makker eller stort talent for at komme i gang med ketcheren.

KAN man lære at spille tennis, selv-
om man er 50 år og aldrig har haft en 
ketcher i hånden før? Ja, lyder det korte 

Tennis

svar, som ganske mange nybegyndere 
vil kunne bekræfte. I de senere år er 
tilstrømningen nemlig steget pænt, idet 
BMI Tennis har oplevet en tilgang på 
mellem 15 og 20 nye spillere, hvor 

hovedparten er mellem 40-60 år. God 
stemning og træningstilbud for begyn-
dere nævnes som forklaringer. Læs om 
tre nybegyndere, som startede op i sæ-
sonen 2014.                          fortsættes

Cykling
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Jeg har længe haft lyst til at prøve at 
spille tennis og især lyst til at finde en 
sportsgren, som måske kunne være lige 
så sjov som mit elskede håndbold. Des-
værre anbefalede lægerne mig at stoppe 
med håndbolden, hvis jeg ville forlænge 
tiden, inden jeg skulle have et nyt knæ. 
Grunden til, jeg ikke fik startet tidligere 
på tennis, var nok først og fremmest, at 
jeg troede, man skulle have en makker, 
før man startede. Desuden var jeg ikke 
sikker på, om jeg havde tid. Da en af 
mine gamle håndboldvenner opfordrede 
mig til at starte, var jeg klar. Faktisk gik 
det sådan, at vi efterhånden blev en hel 
flok tidligere håndspillere, der startede 
på samme hold. 
Hvad var de største positive overraskel-
ser ift. dine forventninger? 
At det er tæt på at være lige så sjovt 
som håndbold! Og at det er lykkedes 
vores gode undervisere at gøre os til 
habile begyndere ret hurtigt! Også at 
nærområdet er fyldt med en masse dej-
lige mennesker, man endnu ikke havde 
mødt ... en herlig måde at møde nye 
mennesker.

Bjørn Jørgensen 

Det var min kone, Lisbeth, der tog 
beslutningen. Vi havde igennem flere 
år snakket om, at det kunne være hyg-
geligt at spille sammen. Da Lisbeth så 
opslaget om TI gange begyndertræning, 
meldte hun os til, uden jeg vidste det.
Hvad var de største positive overraskel-

ser ift. dine forventninger? 
Det har været rigtig hyggeligt og sjovt 
at tage ud og spille tennis, to til tre 
gange om ugen med ens kone. Vores 
søndagstræning på begynderholdet har 
haft afgørende betydning for, at vi med 
tiden har lært grundslagene nogenlunde 
korrekt. Sideløbende har vi hen over 
sommeren lært flere dejlige mennesker 
at kende via tennisspillet.  
Og største skuffelser?   
Det var bare rigtig svært at få indøvet 
grundslagene. Jeg var ved at smide 

skidtet væk flere gange. 
Hvordan vil du beskrive BMI Tennis 
som klub? 
Det er en hyggelig klub, hvor man 
hurtig føler sig velkommen. Det er let 
at komme i snak med de andre medlem-
mer. Det er hurtig og nemt at booke en 
bane.
Har du gode råd til andre, som overve-
jer at starte? 
Tag skridtet og tro på det. Det er en fed 
oplevelse, når først forhånd og baghånd 
begynder at fungere.

Anna Voss

Og største skuffelser?   
Der er faktisk ikke noget, jeg er skuf-
fet over udover selvfølgelig ærgrelsen, 
når man lige troede, man var ved at få 
styr på baghånden, og så slet ikke havde 
det alligevel! Tennis er ikke så let, som 
det ser ud til, men fornøjelsen er desto 
større, når det lykkes.
Hvordan vil du beskrive BMI Tennis 
som klub? 
Når jeg cyklede forbi tennisbanerne, 
har jeg tidligere tænkt, at det så dejligt 
ud derinde, men også at det virkede 
lidt som et eksklusivt og lukket land! 
Det har været skønt at opleve, hvor 
hyggeligt det er at være indenfor og at 
få gjort fordommen til skamme. Der er 
en meget hyggelig, imødekommende 

stemning og god instruktion. Som gam-
mel håndboldspiller har jeg stadig en 
del at lære om gentlemanship og civi-
liseret sprog på en tennisbane, og jeg 
holder nok aldrig op med at juble eller 
ærgre mig højlydt på banen 
Har du gode råd til andre, som overve-
jer at starte? 
Det er en rigtig god ide at tilmelde sig 
begynderholdet både for at få under-
visning, få indarbejdet gode vaner 
og ikke mindst for at møde en masse 
mennesker, der spiller på samme niveau 
som en selv. De kan blive mulige 
træningspartnere indimellem undervis-
ningsgangene. Man kan fint starte uden 
at kende en sjæl i tennisklubben - det 
kommer man virkelig hurtigt til.

Jeg blev inspireret af flere veninder, 
der går til tennis. Jeg har tænkt på det i 
flere år og mødte flere og flere, der talte 
positivt om selve det at spille tennis. En 
dag mødte jeg en som kunne spille, på 
trods af sine dårlige knæ. Så ville jeg 

også prøve.  
Hvad var de største positive overraskel-
ser ift. dine forventninger? 
At det er et spil, man kan spille på 
mange niveauer. På trods af, at man 
ikke er så dygtig, så er det sjov at spille. 
Hvis knæet ikke kan holde til single 
spil, så er det bare at spille double.
Og største skuffelser?   
Den største skuffelse er vel, når det 
regner om søndagen, når vi skal træne, 
eller når man har booket en tid. 

Hvordan vil du beskrive BMI Tennis 
som klub? 
BMI tennisklub er en meget hyggelig 
klub med fin stemning, hvor man bliver 
godt modtaget. Rigtig godt med ten-
nistræning, og at vi bliver sat på hold 
og blandes, så man får spillet en masse 
tennis. 
Har du gode råd til andre, som overve-
jer at starte? 
Tag en prøvetime i tennis med en af de 
gode trænere!

Rie Deibjerg Kristensen

Tennis

Ni af de 16 nye spillere, som fulgte træning for nybegyndere i BMI sæsonen 2014

Hvordan fik du ideen 
til at gå i gang med 
tennis?
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