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Tennissæsonen skydes i gang med åbent hus
Af Lars Winther
Træner BMI Tennis

NYE SPILLERE kan hilse på trænerne 
og få en prøvetime – og gamle medlem-
mer starter med gruppespil, når BMI 
Tennis tager hul på sæsonen med stan-
derhejsningen en af de sidste søndage i 
april.
Hvis nogen har oplevet køernes dans, 
når de slippes ud på græs efter en lang 
vinter inde i stalden, så har de en for-
nemmelse af, hvad der venter, når BMI 
Tennis hejser flaget og erklærer tennis-
sæsonen for åbnet. I år bliver tennisdan-
sen måske særlig begejstret, for både 
nye og gamle medlemmer kan komme i 
gang lige med det samme. 
Sammen med standerhejsningen 
inviterer klubben nemlig til åbent hus, 
hvor nye kan komme forbi og snuse til 
klubben. I dagens anledning stiller klub-
bens trænere op – både til en snak og 
til en prøvetime, hvor alle får mulighed 
for at komme på banerne og slå til den 

BMI TENNIS tilbyder instruktion på 
alle niveauer. Nybegyndere kan starte 
i alle aldre, og klubben havde i sidste 
sæson succes med forældre-teenager-
træning.
Har du drømt om tennis men har ikke 
haft tid eller mulighed for at komme i 
gang – så har BMI Tennis et godt tilbud. 
Klubben tilbyder nemlig træning på alle 
niveauer på forskellige hold. Udover 
at lære spillet og de forskellige teknik-
ker giver træningen et godt netværk, så 
man ikke behøver at have en makker på 
forhånd. Det er i øvrigt en af klubbens 
varemærker, at man nye spillere sluses 
ind i fællesskabet med klubturnering, 
gruppespil en gang om ugen og forskel-
lige sociale arrangementer i løbet af 
sæsonen. 
Hvis nogle familier har brug for lidt 
kvalitetstid med puls og udfordring, så 
har BMI Tennis også haft succes med at 
sluse teenagere over 15 år ind i klubben 
sammen med en eller to forældre.

Trænerteamet melder klar til ny sæson
Af Lars Winther
Træner BMI Tennis

Tennis

gule bold. Klubben stiller ketchere til 
rådighed, hvis man ikke allerede har 
én.  Man kan også hilse på nogle af de 
’gamle’ medlemmer, som måske al-
lerede har været i aktion til gruppespil. 
Klubben byder endvidere på en øl eller 
vand – og så er sæsonen ellers skudt i 
gang.

Dagens program er følgende: 
10.00: Standerhejsning med klubsang 
og tale ved formanden.

10.15: Gruppespil for klubbens gamle 
medlemmer. Trænerne er til rådighed 
for en snak med ’nye’.

11.00: Prøvetime for nye.

Ved deadline på Fællesbladet kan 
klubben ikke præcist sætte dato på, da 
klargøring af banerne afhænger af vejr 
og nedbør i april. Vi håber dog på d. 17. 
eller 24 april – men tjek vores hjemme-
side medio april. 

Kom og hør nærmere den 24. april, 
hvor klubben har åbent hus. 
Trænerteamet har et lille skifte i grup-
pen, idet Jan Christoffersen tager en 
pause som fast træner. Han afløses af 
Axel Gruhn samt Frank Schrøter, som 

træner mellemgrupperne.  Kristoffer 
Stryhn får ansvaret for de mest øvede 
spillere – mens Bo Seiersen og Lars 
Winther træner de knap så øvede spil-
lere og nybegynderne.

Standerhejsning sidste år, hvor man i år holder. Åbent Hus i tennisklubben

Standerhejsning sidste år, hvor man i år holder Åbent Hus i tennisklubben.


