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Nyt fra BMI tennis 
  
Så kom årets udendørssæson i gang. Tak til alle jer, der har hjulpet med til at det kunne ske. 
 
Nyt fra bestyrelsen: 
 
”Død” tid på bane 1, 2 og 3 har længe været en udfordring. Fra d. 13. maj reduceres 
starttidspunkterne fra 30 til 90 minutters intervaller. Spilletiden er fortsat halvanden time. Dette 
gøres for at der ikke opstår ”død tid”, hvor banerne ikke kan bookes. Vores nuværende 
bookingsystem er af ældre dato og har begrænsninger på dette punkt. Allerede foretagne 
reservationer på dage efter ændringen ændres ikke. Se i øvrigt mere info på hjemmesiden 
http://www.bmi-egelund.dk/tennis. 
 
Fredag d. 15. maj opstarter vi årets juniortræning. Det kommer til at foregå på 2 mindre hold i 
stedet for et stort hold. Man kan tilmelde sig enten mandag eller fredag i tidsrummet 16.30 – 
17.45. Efter indbetaling af juniorkontingent tilmelder man sig det ønskede juniortræningshold. 
Obs maks. 12 på hvert hold. 
 
Bestyrelsen efterlyser fortsat en, som har lyst til at gå ind i arbejdet med etablering af Padel-
baner i BMI. Interesserede kan henvende sig til Jens Viltoft (viltoft@me.com). 
 
Gruppespil er udsat indtil videre pga. forsamlingsforbuddet. Til gengæld er borde og bænke 
stillet op til afbenyttelse af medlemmer under hensyntagen til hygiejneregler og fornøden 
afstand. 
 
Tøsetennis, planlagt til fredag 5. juni udsættes til fredag d. 28. august. Så sæt kryds i 
kalenderen. 
 
Boys Night, planlagt til lørdag d. 13. juni forventes afholdt som planlagt med restriktioner om 
nødvendigt. Man kan tilmelde sig på halbooking fra mandag d. 18. maj. 
 
OBS Husk at tilmelde dig årets klubturnering. Vi har udsat fristen til fredag d. 15. maj. 
Tilmelding foregår på listerne i klubhuset. 
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