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Sleepover - en succes
Et fænomenalt fremmøde og en skøn stemning sikrede endnu et godt Sleep-
over for 35 svømmere fra BMI Svømning, der bl.a. fik mulighed for ”næsten” at 
efterligne en ikonisk Jesus-aktivitet

Svømning

MED SELSKAB AF en masse uøn-
skede myg blev græsplænen foran 
Egelund Svømmehal indtaget fredag 
den 25. maj. Heldigvis fik insekterne 
dog hurtig en birolle. Svømmere og 
forældre leverede et flot teltopstillings-
arbejde, godt hjulpet på vej af BMI 
Svømnings medarbejdere. Alt dette blev 
ikke mindre sjovt af, at solen bragede 
ned over græsplænen i en sådan grad, at 
nogle forældre lige måtte hjem og hente 
solcremen. I deltagernes hoved var der 
dog kun en ting, der betød noget: De 
ville i gang med Sleepover!

Opgaveløsning i det fri skabte bånd 
mellem svømmerne
Med vejret til årets Sleepover var der 
ingen tøven, da vores årlige O-løb blev 
skudt i gang, som noget af det første. 
Forskellige poster ventede svømmerne, 
men den første opgave var dog at 
finde hen til posterne. Et speciallavet 
Sleepover-kort hjalp dem på vej, så de 
kunne komme igennem discipliner som 
racerbilskørsel, Lego-byggeri og fæl-
lestegning.
O-løbet er dog ikke bare en gode måde 
at få bevæget sig på. Det er også en 
aktivitet, der er med til at skabe god 
stemning og etablere fællesskab mellem 
de mange deltagere ved Sleepover.
Svømmeinstruktør Lauge Ladefoged, 
der under O-løbet havde ansvar for en 
kroketspil-post sagde efterfølgende 
”Svømmerne havde masser af energi, 
som hurtigt blev omsat til godt sam-
arbejde”. Aktiviteten ansporede også 
til konkurrence mellem de forskellige 
hold, men det foregik i en positiv og 
fællesskabsorienteret atmosfære, og 
som Lauge understregede, så var alle 
heldigvis med på at dyste om æren.

Puder i bassinet skabte referencer til 
kristen fortælling
Et Sleepover kræver en lille over-
raskelse. I år var ingen undtagelse. 

Takket være TRESS Sport og Læring 
A/S blev det muligt for svømmerne for 
en gangs skyld at være oven på vandet: 
Spredt ud over bassinet var nemlig flere 
”løbepuder”, hvor det med 3-4 lange 
skridt var muligt at komme ud midt i 
bassinet uden at blive våd. I hvert fald 
i første ombæring, for de vigtige skridt 
blev oftest efterfulgt af et stort plask – 
skabt af den frydefulde landing i vandet. 
Svømmerne fik endelig mulighed for 
at prøve det, som de tit har drømt om – 
med tanke til Jesus: At gå på vandet.
Det førte til mange smil, sjove plask, 
tricks og ikke mindst en skøn stemning 
over alt i svømmehallen. Et par af med-
arbejdere gav også løbepuderne et skud, 
men de måtte erkende, at svømmerne 
havde mere flair for disciplinen.
”Løbepuderne var sygt sjove, fordi de 
udfordrede dig på din balance. Det var 
også rigtigt sjovt, når man kunne se de 
andre falde i” fortæller Lærke på 10 år. 
”Det kunne vi tale om i teltene senere, 
hvor vi i mit telt også havde taget vit-
tighedsbøger med. Sammen med lidt slik 
kunne vi hygge os hele aftenen” fortsæt-
ter hun.

Rolig nat og familiemorgenhygge på 
græsplænen
Efter aftenhygge og teltsnak var der 
ro natten i gennem – O-løb og aften-
plaskeri i svømmehallen havde skabt et 
naturligt søvnbehov. Alle kunne sove 
trygt - natten igennem vågede BMI 
Svømnings medarbejdere ved teltene 
og var klar til at hjælpe på toilet, hvis 
der skulle nattetisses, eller til at putte i 
soveposen igen og mane til yderligere 
søvn, hvis en enkelt svømmer eller to 

forventningsfuldt havde slået øjnene op 
lidt for tidligt i de spæde morgentimer. 
Alt i alt forløb natten stille, og havde 
solen ikke lavet teltene om til små 
saunaer, havde svømmerne formentlig 
sovet til langt ud på morgenen.
En frisk svømmetur fra kl. 7 sørgede 
for, at alle svømmere var både friske og 
sultne – og klar til kl. 9, hvor græsplæ-
nen foran teltene blev fyldt af svøm-
mernes familier. Med sig havde de den 
vitale morgenmad og store kram. Den 
fælles morgenmad er en fast tradition, 
og også i år var det en dejlig afrunding 
på Sleepover, hvor forældrene fik mu-
lighed for at fornemme arrangementets 
gode stemning, og der blev snakket på 
tværs af familier, mens det sidste krudt i 
svømmerne blev brændt af, inden årets 
Sleepover pludselig var ovre.
De sidste telte blev pillet ned af BMI 
Svømnings medarbejdere, inden de også 
drog hjemad. To skønne dage havde sik-
ret en masse gode oplevelser, som med-
lemmer og medarbejdere nu kan huske 
tilbage på hele sommeren, mens der ses 
frem mod gensyn ved sæsonstart.

Familiemorgenmadshygge afsluttede sleepover.

Kom og vær med
En ny svømmesæson begynder igen 
mandag den 27. august – og alle er 
velkomne til at være med, når BMI 
Svømnings medarbejdere byder såvel 
nye som gamle svømmere ind til fæl-
lesskab og gode oplevelser i svøm-
mehallen.

Er du eller dit barn endnu ikke tilmeldt 
et svømmehold i den kommende 
sæson, kan det nås endnu – tilmelding 
foregår via www.bmisvomning.dk. 

Tennis

Af Martin Degn 
Skribent 

BMI Tennis går efter guld i trivsel
De fem velplejede tennisbaner midt mellem Beder og Malling lægger grus til 
adskillige arrangementer sommerhalvåret igennem

DU SKAL SE godt efter for at finde 
BMI-medlemmer i kongerigets tennis-
turneringer. I BMI Tennis har de fleste 
spillere nemlig nok at se til med at 
konkurrere indbyrdes. Henover som-
meren lægger anlægget grus til klubtur-
neringen, hvor medlemmerne kæmper 
i puljespil i dame- og herre single, i 
double samt i mixdouble. Turnerings-
kampene er ofte superspændende - især 
for deltagerne, da puljerne sammen-
sættes af turneringsudvalget ud fra 
de enkeltes spilleres styrkeforhold og 
niveau for netop at give medlemmerne 
gode sportslige oplevelser. Klubturne-
ringen afsluttes i år med finaler lørdag 
d. 25. august, hvor klubhuset samtidig 
er centrum for morgenmad, frokost og 
ikke mindst ivrig evaluering af egen og 
andres indsats i turneringen. 
Den årlige klubturnering har den bonus-
effekt, at nye bekendtskaber opstår, og 
klubbens sociale liv styrkes. Det er også 
tennisklubbens sociale aspekter, der er 
omdrejningspunktet i forsommerens 
arrangementer "Tøse-Tennis" og "Boys 
Night" for hhv. klubbens kvindelige og 

mandlige medlemmer. Her dystes ind-
byrdes i double på kryds og tværs med 
lodtræknings-makkere i en afslappet 
stil. Begge arrangementer afsluttes med 
en dejlig middag ved langborde, og igen 
i år foregik det hele udendørs til langt 
ud på aftenen.

Selve de fem grusbaner der udgør hjer-
tet i BMI Tennis er igen i 2018 i rigtig 
god stand, takket være især banemand 
Bjarne Kjær. Bjarne assisteres af et iv-
rigt crew af klubmedlemmer, der er ved 
at falde over hinanden for at hjælpe med 

baneklargøringen. Hjælpen belønnes 
med lidt fordele i klubbens booking-
system. Bjarne fortæller, at banernes 
kvalitet er forbedret de senere år, som 
følge af at man har indført en vinter-
forberedelse ud over den sædvanlige 
forårsklargøring.

BMI Tennis' næste store arrangement 
er finalerne i klubturneringen d. 25. 
august. Så kig ind, hvis du har lyst at 
opleve lidt glade tennisspillere og få en 
smagsprøve på, om tennis i BMI måske 
er noget for dig.
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