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TENNISSÆSONEN er nu skudt i gang 
på vores dejlige anlæg i Egelund, og 
sædvanen tro er mange af BMI’s med-
lemmer stået på instruktion. I skrivende 
stund kender vi endnu ikke den endelige 
søgning på de forskellige hold, men har 
du lyst til at prøver kræfter med ketcher 
og bold, så kontakt klubben for nær-
mere oplysninger. 
For nybegyndere laver vi et opsamlings-
heat i løbet af maj, hvorefter man sluses 
ind på træningsholdet sammen med de 

Af Lars Winther

Nybegyndere og andre med lyst til tennis kan fortsat nå at komme med. Forhør dig om 
pladser på træningsholdene.

Tennis – du kan stadig nå det

Tennis

andre nybegyndere. Forhør dig hos Lars 
Winther, tlf. 2128 5906 om tidspunkt og 
muligheder. Der er også i år mulighed 
for forældre/teenage-konstellationer på 
begynderholdet (min. 15 år), hvis fami-
lien skal have en fælles legeplads. 
Udover træning tilbyder BMI Tennis 
flere muligheder for at lære nye at spille 
med, så man behøver ikke en makker på 
forhånd: 
• Gruppespil hver tirsdag kl. 19-21, hvor 

vi sætter spillerne sammen i forskel-
lige konstellationer.

• Klubturnering, hvor man inddeles i 

puljer og selv aftaler kampe henover 
sæsonen.

• Boys Night / Tøsetennis, som er et 
ministævne, hvor kvinder og mænd 
spiller med hinanden, spiser og hyg-
ger.

• Facebookgruppe, hvor du løbende kan 
efterlyse makkere.

Lyst til en prøvetime?
Hvis man godt vil prøve, inden man 
melder sig ind, så kontakt Niels Cajus 
(ngcajus@gmail.com) for nærmere 
informationer.

Fantastiske oplevelser til svømmestævne i Ikast
Det er enormt hyggeligt at være sammen med de andre fra ens svømmehold, og det 
gjorde dette års landsmesterskab i svømning rigtig sjovt.

Af Anna Victoria  Houman
Svømmer på holdet T2

VI FRA BMI var fra fredag d. 11/3 til 
søndag d. 13/3 i Ikast til LM. Det er vir-
kelig hyggeligt at være til stævne med 
dem fra BMI, og vi har et rigtig godt 
fællesskab. Vi sov på en skole, og om 
aftenen blev der snakket, hygget, fjollet 
rundt og spillet spil. Store og små hyg-
ger sig sammen, og man føler sig virke-
lig velkommen. På skolen er det meget 
hyggeligt, bortset fra når folk snakker i 
søvne og snorker, men de overlever vi 
nok. Dagene i hallen er lange, men vi 
holder hinandens humør oppe. Vi skal 
ret tidligt op om morgenen, og derfor 
bliver nogle lidt trætte i hallens varme. 
Derfor er det super fedt, at man føler 

sig så tryg blandt BMI’erne, at man kan 
tage et hvil blandt alle sammen. 
Super opbakning giver ro i bassinet
Vi sidder også og snakker med hinan-
den, eller laver fx gæt et dyr. Det er 
virkelig fedt at både de store, men også 
de helt yngste svømmere vi havde med, 
kunne hygge sig sammen. Når man skal 
til at svømme, er der fuld opbakning af 
alle. Jeg var selv personligt virkelig ner-
vøs for et løb, men for enden af bassinet 
står mange af BMI’erne, og heppede 
på mig gennem hele løbet. Det gjorde 
at jeg slappede lidt mere af, og gav alt 
hvad jeg havde. Det er virkelig hygge-
ligt og sjovt at være til stævne, og det er 
bestemt ikke sidste gang jeg tager med.

Med stor opbakning forsvinder nerverne

Svømning

Cafe Klubånd lancerer:
Månedlig Barselsbrunch

vi mødes første gang,
onsdag 18. maj kl. 9.00-12.00.

Tag mødregruppen under armen og 
kom forbi til morgenmad og barsels-

hygge i Cafeen.
Vi sørger for lidt 

inspirationsoplæg til barselstiden.


