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BMI-Tennis ruster sig ny 2019-sæson
Tennisspillerne i BMI holder blodet varmt igennem vinterens kulde

Fra venstre ses idemand Peter Granath dømmer her en vigtig sætbold mellem udfordreren Ernst Zeuthen og den ved redaktio-
nens afslutning ubesejrede Carsten Thøgersen.

ÅRETS TENNISSÆSON BEGYNDER 
for mange i sofaen med en fjernbe-
tjening i hånden, mens verdenseliten 
duellerer sig igennem Australian Open i 
omkring 40 graders varme. 

På BMIs breddegrader kan vi på denne 
årstid ikke regne med solen til at holde 
blodet varmt - der SKAL lidt aktivitet 
til. Og heldigvis er der opfindsomhed 
til den slags blandt tennisspillerne i 
BMI. Veteranspillerne Carsten Søren-
sen og Peter Granath diskuterede først 
på vinteren muligheden for bordtennis 
som indendørs alternativ i vinterhalv-

året. Under en research af landsdelens 
muligheder faldt herrerne over ideen at 
bruge deres eget vinterlukkede klub-
hus til formålet. Det viste sig, at BMI 
hovedforeningen havde bordtennisborde 
opmagasineret efter lukningen af en de-
cideret bordtennisafdeling for år tilbage. 
Der var kort vej fra tanke til handling, 
en to-baners vinter-bordtennisklub blev 
etableret til stor glæde for BMI-Tennis' 
medlemmer, der nu prøvekører spil-
leforholdene frem til forårets åbning af 
klubbens fem "rigtige" tennisbaner i det 
fri.

JTU Turneringer
Vinteren har også budt på almindelig 
tennis på baner i den sædvanlige stør-

relse. I januar arrangerede Jyllands 
Tennis Union, JTU træffet "Dame-nyt-
års-champagne" og en lignende herre-
turnering fjorten dage efter. Turnering-
erne havde tilmeldte fra BMI, Odder, 
Ry, Skanderborg, Hou og Hørning. 
Arrangementerne blev afholdt inden-
dørs i Skanderborg Tennis Center med 
formålet at føre spillere fra flere klub-
ber sammen og etablere et kendskab 
til hinanden på tværs af klubberne, 
hvilket blev opfyldt med succes. Blandt 
deltagerne var der stor tilfredshed med 
projektet og ønske om gentagelse samt 
eventuel udvidelse til lignende turne-
ringer udendørs på det røde grus.


