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Tennis
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BMIs tennisspillere er gået i vinterhi
Spillerne i BMI slutter en fantastisk sæson af med kærlig pleje af de fine grus-
baner

Jan Brinck tromler det nye friske grus på Bane 5 med en anelse benzin til at hjælpe 
rugbrødsmotoren. Foto: Morten Hejgaard Nielsen 
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I mange sportsgrene kan udøverne 
trodse vejr og vind ved at klæde sig 
efter forholdene. Dette gør sig desværre 
ikke gældende inden for tennissporten.  
På vore danske breddegrader presser 
nedfaldsblade og regnvand på banerne 
spillerne væk fra det røde grus.  Flere af 
BMI-tennis' medlemmer, der er ivrige 
efter holde form og teknik ved lige 
gennem vintermånederne, søger mod 
indendørs anlæg i Lyseng, Fredensvang 
og Skanderborg, men der er rift om de 
relativt få indendørs baner, og de fleste 
må nøjes med færre spilletimer.
I efteråret 2018 holdt BMIs spillere 
bolden i gang frem til slutningen af 
oktober, hvor det blev for vådt og koldt 
til at holde gejsten oppe, og banemand 
Bjarne Kjær måtte symbolsk afmontere 
nettene på anlæggets fem baner.
Bjarne har de senere år haft godt held 
med at sætte en decideret vinterklar-
gøring af grusbanerne i kalenderen ud 
over den obligatoriske spilleklargøring 
i foråret. Vinterklargøringen har vist sig 
at forbedre banernes holdbarhed over 
for vinterens strabadser og i sidste ende 
at resultere i bedre baner igennem hele 
sæsonen.

Op imod tyve tjenstvillige medlemmer 
mødte således op søndag den 4 novem-
ber til at pusle om tennisbanerne og 
resten af anlægget. Under Bjarnes le-
delse blev enorme mænger af blade fejet 
væk, og de fem baner fik i år tilsat hver 
500 kg friskt nyt grus til erstatning for 
det ekstraordinære slid, der især fore-
kommer under en varm og tør sommer 
som i 2018. De nygrusede baner blev 
jævnet, revet og tromlet faste og fine, 
mens vandingsanlægget blev udluftet og 
klubhuset rengjort.
Det hele skal ikke bare være slid. Det 

frivillige arbejde på tennisanlægget 
suppleredes traditionen tro med kølige 
forfriskninger undervejs samt kaffe og 
blødt brød i klubhuset. Og nu ser med-
lemmerne forventningsfuldt frem mod 
en ny spændende sæson i 2019.

Efterårsklargøringens hårde kerne fejrer veludført arbejde. 
Fra venstre: Sune Dybdal, Peter Hasle, Vivi Dybdal, Ulla Granath, Folmer Kraa-
rup, Carsten Thøgersen, banemand Bjarne Kjær og banetrainee Peter Granath.
Foto: Martin Degn


