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Formand Jens Viltoft taler ved årets standerhejsning. Foto: Lars Winther

Af Martin Degn
Skribent

Tennisfolket i BMI nyder sommeren
Tennisspillerne i BMI er godt i gang i venlig kappestrid

Tennis

Af Martin Degn
Skribent for BMI Tennis

BMI Tennis snuser atter til turneringstennis

Lars Winther og Frank Schrøter (fra venstre) tog en solid 3-0 sejr over Christian og 
Anders fra Ulstrup. Foto: Bent Lind

BMI TENNIS er i udgangspunktet en 
motionistklub, hvor de fleste hygger sig 
med at spille med klubkammeraterne. 
Det sker til gruppespil, i den interne 
klubturnering og til forskellige sociale 
arrangementer, hvor mændene kobler 
øl og bøffer på tennisbolden til Boys 
Night– og pigerne disker op med det 
store kagebord og kølig rosévin til Tø-
setennis. Sidste år forsøgte klubben via 
Frank Schrøter og Lars Winther at dyste 
med andre klubber – i DGI’s A-række. 
Her mødes fire to-mandshold med hhv. 
to singler og en double til tre udekampe 
og tre hjemmekampe henover sæsonen.

- Det har været ret vellykket, fordi 
niveauet har passet perfekt til os, så vi 
har fået en masse god tennis, forkla-
rer Frank Schrøter og referer med en 

vis stolthed til en 2. plads i sidste års 
turnering.

- Og det er sjovt at opleve andre ten-
nisanlæg og høre lidt om livet i de andre 

klubber, lyder det denne lune juni-aften, 
hvor Ulstrup Tennis var på besøg i 
Egelund. Og sørme jo – en sikker hjem-
mebanesejr på 3-0!

SÆSONEN 2019 blev skudt i gang 
allerede den 28. april, hvor formand 
Jens Viltoft trådte op på en af klubbens 
havebænke og holdt sin åbningstale 
til tennisfolket. Viltoft opfordrede i år 
til grøn omtanke med affaldssortering 
i medlemmernes forbrug af bolde og 
tilhørende plastikrør. Formanden op-
fordrede også medlemmerne til at vise 
flaget udadtil og deltage i turneringer 
under DGI og Jysk Tennis Union, JTU. 
Opfordringen er taget op af makkerpa-
ret Lars Winther / Frank Schröter, der 
henover sommeren har kæmpet i DGIs 
A-række i herredouble, hvor de ved re-
daktionens slutning lå nummer to efter 
Kolt Hasselager.

Årets første gruppespil tirsdag d. 30. 
april bød på besøg fra InSport, der for 
en enkelt aften forvandlede klubhus og 
terrasse til en velassorteret sportsforret-
ning med gode tilbud til medlemmerne. 

I BMI-Tennis er der i år som vanlig stor 
tilslutning til den interne klubturnering, 
hvor ca. halvdelen af klubbens voksne 
medlemmer deltager i ofte flere af 
rækkerne single, double og mixdouble. 
Entusiasmen og optimismen ved årets 
tilmelding var stor - så stor at flere hen 
mod sommerens slutning også ender i 
kamp mod kalenderen for at få afviklet 
samtlige planlagte gruppekampe inden 
finaledagen. I år er finalerne planlagt til 
lørdag d. 31. august, hvor der efterføl-

gende afholdes sæsonens afslutningsfest 
i Café Klubånd i Egelund Idrætscenter. 
Søndag d. 1. september holdes i reserve 
til afvikling af finaler i tilfælde af regn 
lørdag.
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