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Af Ulrik Aarkrog
Formand 

BMI – indoor cycling
Vil du gerne hurtigt i form ? Mangler du lidt overskud i hverdagen?
Kunne du tænke dig at prøve noget nyt?
Overvejer du at prøve indoor cycling/spinning?

Spinning

Genkender du nogle af disse spørgsmål, 
så er der ingen tvivl om, at 
det er spinning, du skal prøve !

Vi er 10 glade og friske instruktører, 
som står klar til at tage imod dig.
Om du er helt ny og aldrig har prøvet 
det før, om du er let øvet eller øvet, det 
har ingen betydning, for der er plads til 
alle.

Der køres flere timer hver dag. 
Cyklerne er blandt de nyeste på marke-
det og med computere som bl.a. 
måler rpm (rounds pr minute), watt 
(kraften, du træder med), puls, for-
brændte kalorier samt antal kørte km. 
Disse informationer bruger man kun, 
hvis det har ens interesse, og man kan 
sagtens køre spinning uden at gøre brug 
af målinger.
Træning skal være sjovt, og derfor er 
musikgenren, som vi kører spinning 
til, også meget bred – det er lige fra de 
nyeste pophits til hård rock, noget for 
enhver smag.

I løbet af året er der forskellige events 
bl.a. 3-timers spinning med let forfrisk-
ning undervejs eller en time kun for 
kvinder eller en time med efterfølgende 
øl og mad. 
I den sammenhæng er julen en særlig 

højtid: I julemåneden kan der være præ-
mie til den bedst pyntede cykel, og N.J. 
er kendt for i en af dagene mellem jul 
og nytår at afvikle timer med tilhørende 
dukkert i havet.
En årlig afdelingsfest holdes også – her 
er cykelbukserne, sveden på panden og 
drikkedunken skiftet ud med festtøjet, 
lækker mad samt et glas vin eller øl. Det 
viser sig hvert år at være en fantastisk 
fest, og kendte man ikke hinanden inden 
festen, så skaber festen ramme for nye 
bekendtskaber, som man så genkender 
næste gang, man sidder på cyklen med 
sved på panden og træder i pedalerne.

ER DU KLAR? FOR DET ER VI!
Har dette vakt din interesse, ser vi me-
get frem til at byde dig velkommen til 
en prøvetime i BMI Spinning.
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Lej et depotrum hos BK opbevaring.dk, når du har brug for
ekstra plads lige nu og her – og du ikke ønsker at binde dig 
for en lang periode. Det er nemt og bekvemt.

Vi har rum fra 4 m2 - 12 m2 - flere og større rum er på vej - 
så lad os endelig høre hvis det har interesse. 

Depot - Lager og Opbevaringfor Privat og Erhverv
Oddervej 500 - 8340 Malling - Tlf.  27 73 12 21

bkopbevaring@gmail.com

Har du spørgsmål, er du velkommen til 
at kontakte Ulrik på tlf. 61 65 74 01, 
kigge nærmere på www.bmi-egelund.dk 
eller besøge os i Egelund.
Vi glæder os meget til at se dig!

Tennis

Tekst og foto: Martin Degn
Skribent for BMI Tennis

Lav sol over tennisfinaler
Der blev ikke brug for en plan B, da BMI Tennis afviklede finalerne i årets klub-
turnering badet i efterårssol

Marianne K. Nielsen og Nana Nørby 
nyder en tennisfinale i sensommersolen 
efter deres egen sejr i damedouble, Rød 
Række. Foto: Martin Degn  

Hård baglinjeduel på diagonalen mellem Lars Vendelboe og Lasse Mølholm (tv.), 
mens netspillerne Flemming Olsen og Knud Bjødstrup venter på deres chance til at 
gribe ind. Foto: Martin Degn

Der var dømt ren sensommerfest, da 
kalenderen faldt i slag til den endelige 
afgørelse af årets klubturnering. Bent 
Oxvig, der er turneringsansvarlig, og 
formand Jens Viltoft glemte alt om 
deres reservedage, da de missede mod 
efterårssolen lørdag morgen den 31. 
august. 

I stedet gjaldt det om at komme i gang 
med borddækning og kaffemaskiner, så 
det hyggelige klubhus kunne stå klar til 
at modtage både finalespillere og øvrige 
medlemmer. 

Finaledagen er kulminationen på tennis-
sæsonen, og mange medlemmer møder 
op. Nogle kommer for at give den en 
skalle i den sidste afgørende kamp og 
måske slæbe en præmie hjem, mens 
andre kommer for hyggens skyld og 
ser det som en lejlighed til at heppe på 
klubkammeraterne.

ÅRETS KLUBMESTRE: 

Damesingle
Perlerækken:
Marianne K. Nielsen – Jytte Buhl
1-6  4-6
Superpiger:
Agnes Axelsen – Helle Nielsen
7-5  6-2

Damedouble
Rød række:
Marianne K. Nielsen + Nana Nørby – 
Sussie Østerby + Jytte Buhl
3-6  6-0  10-5
Blå række:
Anne M. Schrøter + Lena R. Andersen – 
Vivi Dybdal  + Margit Bjerg
3-6  0-6      
Gul række:
Anne Oxvig + Anette S Jensen – Karen 
Zethsen + Birgitte E. Schmidt
6-3  6-0

Mixdouble
Hvid række:
Hannah + Jacob Timmermann – Anne 
M. + Frank Schrøter   Hannah+Jacob 
Skade
Rød række:
Jytte Buhl + Kristoffer Stryhn – Sussie 
Østerby + Axel  Gruhn
6-3  1-6  10-6  
Blå række:
Marianne K. Nielsen + Flemming Olsen 
– Vivi + Sune Dybdal
6-7  4-6
Gul række:
Charlotte + Peter Hasle – Jette + Per 
Sørensen
4-6  7-5  10-8       
Grøn række:
Pia Truelsen + Jan Brink – Tina F. Olsen 
+ Carsten M. Pedersen
4-6  4-6       

Herresingle
Machodrengene:
Søren Smit – Claus Christensen
6-3  2-6  3-10 
Stjernedrys:
Sune Dybdal – Lars B. Larsen 
7-5  6-4
Gul række:
Carsten M. Pedersen – LarsVendelbo
7-5  6-2
Grøn række:
Emil Smit – Martin Degn
6-1  6-4

Herredouble
Rød række: 
Søren Smit + Henrik Wolff – Steen 
Laursen + Torben Hermansen
6-1  6-2
Blå række:
Knud Bjødstrup + Lasse Mølholm – 
Flemming Olsen + Lars Vendelbo
6–2  7-6
Gul række:
Peter Hasle + Jens Holgersen – Kim 
Nielsen + Ernst Zeuthen
6-7 6-1 10-7
Knagerækken:
Folmer Krarup + Bent Oxvig – Ernst 
Zeuthen + Olaf Krogh
1-6  4-6


