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Af Tyge Folke Nielsen
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Volleyball - motions- mix for voksne

Tennis

Volleyball

Af Lars Winther
Skribent 

Endnu et nyt kuld tennisspillere
Igen i år er en gruppe nybegyndere gået i gang med at lære tennis på det sær-
lige træningshold for spillere, som skal bygges op fra bunden

BMI TENNIS HAR i en årrække haft 
succes med at tiltrække nye spillere, 
som i en årrække har drømt om at spille 
tennis. Og 2017 er ikke nogen undtagel-
se. Mange har aldrig haft en tennisket-
cher i hånden før, mens andre måske 
har spillet som unge. Første skridt ind 
i klubben er for mange instruktion på 
klubbens begynderhold. 
- En af de bekymringer man kan have 
som nyt medlem er hvem, man nu skal 
spille med. Derfor er det rigtig godt at 
komme med i træningsgruppen, så man 
har et netværk lige med det samme, 
siger træner Niels Cajus, som står for 
træningen. 

Træneren finder makkeren
- Endvidere giver jeg spillerne hjemme-

arbejde for, hvor de skal lave nye spille-
aftaler med andre fra holdet inden næste 
træning, så man automatisk får spillet, 
siger træneren. I 2017 består gruppen af 
ni spillere, som startede træningen op 
tilbage i maj. Og Niels Cajus er impo-
neret over den gejst og spilleglæde, han 
allerede oplever.
- Selvom Rom jo ikke bliver bygget 
på en dag, så flytter alle sig og kan nu 
spille helt regulære kampe, som både 
giver godt humør og god motion, lyder 
det. Niels Cajus konstaterer, at gruppen 
i år består af midaldrende spillere. 
- Det er nu ret tilfældigt, for de senere 
år har vi også rekrutteret en del yngre 
spillere i 20’erne og 30’erne.

Nyt hold i 2018 
Udendørssæsonen går på hæld for 
denne sæson, da banerne lukkes ned 
ultimo oktober og der startes ikke nye 

hold op for begyndere i denne sæson.
- Men vi er klar igen i 2018, så kontakt 
endelig os i klubben, hvis du har lyst 
til at komme i gang, siger Niels Cajus, 
som kan mailes på ngcajus@gmail.com

Tennis for nye i BMI:

• Gruppespil hver tirsdag aften 
kl. 19-21, hvor vi sætter spillerne sam-
men i forskellige konstellationer.
• Klubturnering, hvor man ind-
deles i puljer og selv aftaler kampe 
henover sæsonen.
• Boys Night / Tøsetennis, som 
er et ministævne, hvor kvinder og mænd 
spiller med hinanden, spiser og hygger.
• Facebookgruppe, hvor du 
løbende kan efterlyse makkere.

HAR DU MOD på god volley med 
både varieret og seriøs træning, kampe, 
stævner, nye volleyball venner, hygge, 
socialt samvær og sjove fester, så er 
motions-mix lige noget for dig.

Volleyballafdelingen tilbyder motions-
mix for voksne m/k og medlemmerne 
fordeler sig aldersmæssigt fra 20 til 
60+. Vores ide er at pleje og fremme 
motionssporten under afslappede 
forhold, hvor samvær og fælles ople-
velser prioriteres højt. Der tilstræbes 
en opdeling efter spillemæssigt niveau, 
ved træning og i kamp, så alle kan få en 
sportslig god oplevelse. 

Afdelingen er præget af en positiv ånd, 
humor og en uformel omgangstone, 
hvor medlemmerne trives. Stemningen 
er ligeledes præget af, at vi som en min-
dre afdeling når langt rundt, når vigtige 

beslutninger skal tages, samt et stort 
engagement i det praktiske arbejde.
 
På turneringssiden deltager vi i DGI´s 
motions-mix turnering som afvikles 
med 5 spilledage i løbet af sæsonen og 
dertil stævner. Desuden har BMI været 
repræsenteret ved DGI’s Landsmester-
skaber i volley hvert år siden 1997 og 
det blev i foråret til en 5.plads plads i 
old-mix rækken.

Om sommeren flytter vi spillet uden-
dørs, på beachvolley banen ved Egelund 
Idrætscenter.

Vi træner torsdage 19-21 i Egelundhal-
len, og første træningsaften er torsdag 
den 31. august kl 19.00. Prisen for en 
hel sæson er 800 kr. Nye interesserede 
er velkommen til en prøvetræning uden 
beregning.

Yderligere oplysninger om spil og træ-
ning hos Tyge (29937845) eller Dorthe 
(30292663).

Velkommen til en ny volley-sæson.
 BMI til Landsmesterskaberne 2017. 
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