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Tennis

Af Lars Winther
Skribent

Kanonstøtte til BMI Tennis
Sparekassen Hobro Fonden donerer boldkanon til tennisafdelingen, hvor

spillerne nu får nye træningsmuligheder.

EN NY BOLDKANON har stået højt på 
ønskelisten blandt trænerne i BMI Ten-
nis i en årrække. Men priser i omegnen 
af 25.000 betydet, at klubben ikke har 
haft mulighed for dette indkøb. Det kom 
Jørgen Bertelsen for øre i forbindelse 
med generalforsamlingen i klubben 
denne vinter. Det var klubbens held. For 
når Jørgen ikke spiller tennis, sidder han 
bl.a. i bestyrelsen for Sparekassen Ho-
bro Fonden, hvor man disponerer over 6 
mio. kr. til almennyttige og velgørende 
formål. Og da fonden gerne vil bruge 
ca. 15 pct. i Århus-området, prikkede 
han formand Jens Viltoft på skulderen 
med det gode tip. Tennisformand og 
kasserer Kim Stryhn var hurtig ved 
tasterne og sendte en ansøgning afsted 
på boldkanonen, og to måneder senere 
har klubben det nye isenkram klar på 
banerne.

”Jeg har jo spillet i klubben i mange år 
og kan se, at man gør et stort arbejde 
for at få nybegyndere og unge i gang 
med tennis. Det lykkes ret flot, da man 
er en af de få tennisklubber, som ikke 
oplever tilbagegang i medlemstallet,” 
siger Jørgen Bertelsen i forbindelse med 

overrækkelsen af boldkanonen. Her 
sagde en meget tilfreds Jens Viltoft tak 
for støtten.
”Det er en flot håndsrækning, som vi er 
rigtig taknemmelige for. Med den nye 
boldkanon får vores trænere flere stren-
ge at spille på, hvilket kommer hele 
klubben til gode,” sagde Jens Viltoft.

FAKTA - Sparekassen Hobro Fonden 

Fonden råder over ca. 6 mio. kr., som 
uddeles til investeringer og indkøb i 
bankens virkeområde. Da banken har 
ca. 15 pct. aktiviteter i Århus, har man 
ca. 1 mio. disponeret til projekter i 
Århus-området. Tidligere har man også 
støttet kunststofbanen ved Egelund med 
141.000 kr. Andre klubber og foreninger 
kan søge midler via fondens hjemme-
side.

Glade tennisspillere besigtiger den nye boldkanon sammen med Jørgen Bertelsen 
fra Sparekassen Hobro Fonden og tennisformand Jens Viltoft (yderst til højre).

Det vindende o-løbs hold sammen med deres holdleder Lauge, er i fuld fart på vej 
til den næste post.

da forældrene og søskende kom til fæl-
les morgenmad under blå himmel. En 
perfekt afslutning på sleepover, hvor 
der var mulighed for at snakke med 
hinanden, de andre familier og samtidig 
nyde et godt morgenmåltid. For enden 
af bordene havde de mange frivillige 
medarbejdere slået sig ned, og de nød 
godt af de gavmilde forældre, der også 
havde taget morgenmad med til dem.
Før man fik set sig omkring, var teltene 
slået ned, svømmerne væk og græsplæ-
nen atter bare en tom plads, hvor der 
henover de sidste små 15 timer havde 
været fuld fart på. Medarbejderne fik 
ryddet det sidste op, før de også listede 
hjem og slappede af. Heldigvis, både 

for deltagere og medarbejdere, vender 
oplevelserne tilbage igen næste år. Og 

dermed kan nedtællingen allerede nu 
begynde. 


