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Af Lise Dunn Grann
Formand BMI Gymnastik

Et liv med gymnastik
Et portræt af Edith Nielsen, der har 25-års træner jubilæum i BMI gymnastik

Gymnastik

Har du altid lavet gymnastik?
Jeg startede som 7-årig i den lokale 
idrætsforening på Als, da jeg kom i 
skole. Dengang var der ikke aktiviteter 
før skolealderen, vi gik ikke i børne-
have, og der var heller ingen fritidsak-
tiviteter. I starten var der ikke musik 
til gymnastikken, vi sang til nogle af 
øvelserne. Da vi blev større, var der 
klaverledsagelse. Jeg begyndte selv at 
undervise børnehold som 15-årig. Da 
havde vi fået musik, som vi spillede på 
spolebåndoptagere. Jeg blev instruktør-
uddannet på sommerkurser på Idræts-
højskole. Da jeg flyttede til Aarhus for 
at læse, fortsatte jeg undervisningen 
I ASG (Aarhus Studentergymnastik). 
Da vi i 1990 flyttede til Beder, flyttede 

gymnastikengagementet med til BMI.

Hvordan har gymnastikken ændret 
sig i den tid du har været med?
Da jeg begyndte, var øvelserne meget 
ens, og der var ikke megen plads til for-
skellighed. Der var ingen spring- eller 
redskabsgymnastik for piger. Med den 
mere moderne musik blev gymnastik-
ken også mere moderne. Gymnastikken 
er i tidens løb blevet inspireret af mange 
stilarter fra dansens verden. Der er 
show dance, street dance, jazz dance og 
meget mere. Med de forskellige stilarter 
følger forskellig musik, som understøt-
ter stilen. Der er blevet mulighed for 
gymnastik for alle fra de helt små med 
forældre til de ældre, som i dag også har 
et ønske om spændende gymnastik til 
god musik.

Du bor ikke længere i Beder, men du 
er stadig træner i BMI. Hvorfor?
Der er ikke mange foreninger, der som 
BMI har mange voksenhold og slet 
ikke opvisningshold. Min gymnastik er 
blevet mere og mere inspireret af jazz 
og moderne dans, som jeg selv stadig 
går til, det er det, jeg er optaget af og 
virkelig glad for at undervise i. Det 
hold, som jeg nu har 25-års jubilæum 
sammen med, er virkelig engagerede og 
kommer - trods det, at de ikke er helt 
unge længere - med ønsker om at lære 
nyt og blive bedre. Det er for mig som 
træner meget inspirerende. Selv om vi 
træner seriøst, er der plads til masser 
af sjov og grin. For mig er årets højde-
punkt opvisningen, hvor vi får lejlighed 
til at vise, hvad vi har arbejdet med i 
vinterens løb. 

Tennis
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BMI Tennis får flere lyse sommeraftener
Tennisspillerne i BMI kan nu fortsætte spillet efter mørkets frembrud med 
hjælp fra nyt lysanlæg

BMI-Tennis’ flotte nye LED-lysanlæg på Bane 4 og 5 ved forårets baneklargøring.

ÅRETS TENNISSÆSON er nu i fuld 
gang på de fem dejlige røde grusbaner 
ved Egelund. Som noget nyt i år er der 
nu mulighed for at tænde lys på alle fem 
tennisbaner. Hidtil har denne luksus 
været begrænset til bane 1, 2 og 3, mens 
spillere på klubbens sidste to baner har 
været nødt til at afbryde spillet når mør-
ket faldt på. Det nye LED-lys vil især i 
begyndelsen og slutningen af sæsonen 
være en længe ønsket opgradering af 
tennisanlægget og give mulighed for 
mange flere timers tennisspil.   

Som sædvanlig er der i 2019 planlagt 
masser af aktiviteter hen over sæsonen. 
Hele forsommeren tilbyder klubben 
hver sin aften træning på fem niveauer 
fra nybegyndere til øvede. Den populæ-
re klubturnering, hvor næsten halvdelen 

af klubbens medlemmer traditionelt 
deltager, løber fra maj til august og 
afsluttes med et festligt finalestævne. 
Samtidig er kalenderen fyldt med arran-
gementer som BoysNight, TøseTennis 
og LateNight Tennis, hvor det sportslige 
og sociale går hånd i hånd i typisk BMI 
Tennis stil.

Har du lyst til spille med? 
Hvis du går og tænker, at det kunne 
være sjovt at prøve selv, så tilbyder BMI 
Tennis gerne en gratis prøvetime med 
introduktion til spillet. Vi har ketcher 
og bolde, som du kan låne -  kontakt 
Kim Stryhn for at aftale et tidspunkt på 
bmi.tennisbestyrelsen@gmail.com eller 
telefon 22 11 79 84


