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Tennis

Af Jan Christoffersen
Træner

Jysk tennismesterskab til BMI spiller
Christoffer Sander Nørby, som stadig er aktiv i BMI Tennis, har leveret en flot af-
slutning på indendørssæsonen med et jysk mesterskab for U18 spillere.

VED SAMME lejlighed avancerede 
han til en 8. plads på danmarksrang-
listen for U18 spillere. For at løfte 
niveauet, træner Christoffer til daglig på 
eliteniveau i Aarhus 1900 tennis, hvor 
træningsfaciliteterne er de rette. En god 
kombination af slagtræning og styrke-
træning er nødvendig, for at være med i 
toppen og holde sig fri for skader.

Siden sommer har Christoffer gået i 
Team Danmark klasse på Marselis 
gymnasium. Et ekstra år i gymnasiet 
betyder ekstra tid til at spille tennis. 2 
gange om ugen er der tennis i skoleti-

TENNISSÆSONEN ER nu skudt i 
gang på vores dejlige anlæg i Egelund, 
og sædvanen tro er mange af BMIs 
medlemmer stået på instruktion. I skri-
vende stund kender vi endnu ikke den 
endelige søgning på de forskellige hold, 
men har du lyst til at prøver kræfter 
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Af Lars Winther
Skribent

Så ruller tennisbolden igen - der er plads til flere
Nybegyndere og andre med lyst til tennis kan fortsat nå at komme med.
Forhør dig om pladser på træningsholdene.

den, som suppleres med yderligere 4 
gange træning eftermiddag/aften ugent-
ligt. Derudover kommer holdkampe og 
individuelle turneringer i weekender. 
De gode resultater skyldes en kom-
bination af talent og hårdt arbejde på 
træningsbanen og i styrketræningsloka-
lerne. Til sommer er det planen der skal 
spilles mindst 3 internationale turne-
ringer (ITF). Det giver mulighed for at 
prøve kræfter med dygtige U18 spillere 
fra hele verden.
Til trods for meget træning til daglig, 
synes Christoffer stadig det er fint at 
komme en tur forbi BMI tennis og 
spille på det hyggelige lille tennisanlæg 
i Egelund.

med ketcher og bold, så kontakt klub-
ben for nærmere oplysninger.  
For nybegyndere laver vi et opsam-
lingsheat i løbet af maj, hvorefter man 
sluses ind på træningsholdet sammen 
med de andre nybegyndere. Forhør 
dig hos Niels Cajus 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 spil-
le med, så man behøver ikke en makker 
på forhånd: 
Gruppespil hver tirsdag aften kl. 19-21, 
hvor vi sætter spillerne sammen i for-
skellige konstellationer.

• Klubturnering, hvor man inddeles  
 i puljer og selv aftaler kampe hen 
 over sæsonen.

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

• 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.


