
31Nummer 5/201530 Nummer 5/2015

Badminton • Basketball • Fitness • Fodbold • Gymnastik • Håndbold  

Motion •  Petanque • Skydning • Svømning • Tennis • Volleyball

BMI TENNIS er berømt for sin interne 
klubturnering, som har en opbakning, 
der ikke ses mage til i ret mange ten-
nisklubber. Det gjaldt også den for-
gangne sæson, hvor halvdelen af de 180 
seniormedlemmer havde meldt sig til 
turneringen. 
 
Traditionen tro havde bestyrelsen stil-
let an med først det store morgenbord 
og senere en lækker frokost, så både 
finalespillere og tilskuere kunne hygge 
sig med sild, ost og andre gode sager på 
tallerkenerne. 
På banerne blev der budt på masser af 
fin tennis og godt humør, hvor ganske 
mange gengangere betød en lang dag, 
som startede kl. 9 og sluttede kl. 16, for 
de sidste finalister i de 19 finaler.

FINALER 2015
Damesingle:      
Smukrække 1: Inger Bendig – Mie 
Brüel 5-7  3-6
Smukrække 2: Lotte Vognsen - Lene 
Ditlev 5-7  1-6                  
DameDouble:      
Charmerække 1: Inger Bendig  & Jytte 
Buhl – Nanna Nørby & Marianne 
Nielsen: 2-6 6-0 7-10                
Charmerække 2: Vivi Dybdahl & Mar-
git Bjerg  - Lotte Vognsen & Anne S. 
Skov: 6-2  6-2        
Charmerække 3: Majbrit Ditlev & 
Lene Ditlev – Lena Rai & Anne-Mette 
Schrøder: 6-3  4-6  7-10
Novicerækken: Bente Larsen & Karen 
Møller – Kirsten Pedersen & Charlotte 
Hasle: 4-6 6-1 10-4

Årets tennismestre havde en herlig dag

Af Lars Winther

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

Mix:      
Sambarækken: Lasse Mølholm & 
Mie Brüel - Amalie Skov & Kristoffer 
Stryhn: 6-3 6-4
Jiverækken: Anne Mette Schrøter & 
Frank Schrøter – Helle Nielsen & Tor-
ben Hermansen: 2-6 6-7          
Pasodoblerækken: Lotte Vognsen & 
Bent Vognsen – Irma Jørgensen & Bent 
Oxvig: 1-6 3-6
Valserækken: Per & Agnes Axelsen – 
Ulla Tanderup & Finn Pedersen: 2-6  
2-6
Herresingle:      
Bederrækken: Claus Bendig – Kristoffer 
Stryhn: 6-2  6-0
Mallingrækken: Claus Christensen – 
Frank Schrøter: 6-3  6-0
Frækkerækken: Erik Larsen – Jens Ole 

Simonsen: 3-6  3-6
Bøllerækken: Erling Brødbæk – Peter 
Granath:  6-3  6-1
Herredouble: 
A rækken: Kristoffer Stryhn & Claus 
Bendig – Bo Seiersen & Lars Winther:  
6-3  6-1 
Rød række: Lars Vendelbo & Frank 
Schrøter – Lasse Mølholm & Knud 
Bjødstrup:  6-4  7-5 
Blå række: Bent Vognsen & Jens 
Kristensen – Ole Fendinge & Carsten 
Petersen:  3-6  6-4  10-7 
Banditrækken: Ole Vesterå & Per 
Sørensen – Carsten Thøgersen & Finn 
Kempel:  6-4  3-6  10-5
Mimrerækken: Knud Bjødstrup & Ejlif 
Nielsen – Folmer Krarup & Bent Oxvig: 
6-2  6-3

Torben Hermansen og Helle Nielsen vandt mix-finalen i jiverækken over Frank og 
Annemette Schrøter

Tennis
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Af Lars Winther

Tennis

TIRSDAG aften kl. 19 mødes mellem 
20 og 30 af BMI’s tennisspillere for at 
dyste mod hinanden. En blandet flok, 
hvor nogle har spillet i klubben i mange 
år – andre er i gang med første sæson. 
Selvom ikke alle kender hinanden, er 
stemningen afslappet og munter.  
Aftenen starter med at alle skriver sig 
på en liste med kryds i hver af de halve 
timer, man ønsker at spille i frem til kl. 
21. De sidste kommer småløbende et 
minut før syv – for på slaget syv tager 
Bent Oxvig over, og sætter parrene 
til aftenens første doublerunde. Bent 
kender stort set alle i klubben og kan 
derfor sammensætte par, der står godt til 
hinanden. Ofte en begynder og en øvet 
– mod en begynder og en øvet. Efter 
hver runde skifter man makker, og på 
den måde får også nye spillere hurtigt 
mange nye bekendtskaber. 
Bent har arrangeret gruppespillet i mere 
end 10 år – og han har brugt ufattelig 
mange tirsdag aftener på tennisbanerne. 
”Jeg forsøger at sætte parrene sammen, 
så alle får jævnbyrdige kampe og en 

Mr. Gruppespil sørger for kampe til alle
Hver tirsdag arrangerer Bent Oxvig gruppespil, som er populær blandt alle ten-
nisklubbens spillere.

Bent Oxvig (forrest) i gang med at arrangere første runde til aftenens gruppespil

god oplevelse. Jeg tror, det er vigtigt for 
klubben, at nogen påtager sig den rolle,” 
siger Bent Oxvig, som da også selv får 
spillet med i ny og næ.  
”Men det er også hyggeligt bare at 
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Lej et depotrum hos BK opbevaring.dk, når du har brug for
ekstra plads lige nu og her – og du ikke ønsker at binde dig 
for en lang periode. Det er nemt og bekvemt.

Vi har rum fra 4 m2 - 12 m2 - flere og større rum er på vej - 
så lad os endelig høre hvis det har interesse. 
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bkopbevaring@gmail.com
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kigge på, for der er god stemning med 
masser af sjov på banerne,” lyder det fra 
Mr. Gruppespil. 


