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Af Lotte Bøckman Basse
Formand BMI Badminton

Kære alle ungdomsspillere i BMI Badminton
Det er med stor glæde, at jeg kan fortælle, at der er to fædre fra Malling, som 
vil give en hjælpende hånd i badmintonafdelingen.

Badminton

DET ER MED stor glæde, at jeg kan 
fortælle at der er to fædre fra Mal-
ling, som vil give en hjælpende hånd i 
badmintonafdelingen. Jeg har haft store 
udfordringer med at finde en træner til 
vores hold mandag og onsdag. Det er 
delvist løst nu, men først vil jeg lige 
fortælle, hvem de to fædre er.
Den ene hedder Kasper Hovgaard og 
har deltaget som forældre på forældre-
barn holdet om fredagen. Den anden 
er Mikkel Harboe, som har en dreng 
der gerne vil begynde til badminton. 
Både Kasper og Mikkel har selv spillet 
badminton. Det er jo helt fantastisk at 
de to unge herrer har valgt at byde ind 
med deres hjælp, da det ellers var tæt på 
at ungdomsbadminton i BMI var ved at 
lukke og slukke. KÆMPE tak til Kasper 

og Mikkel.

Jeg skrev i starten, at trænerudfordrin-
gen delvist er løst. Kasper og Mik-
kel har mulighed for at hjælpe os om 
mandagen. Onsdag er en udfordring 
pga. møder på arbejde og rejseaktivitet. 
Så hvis der sidder nogen derude, der 
tænker at de også gerne vil hjælpe og 
har tiden til det – ja, så hold jer endelig 
ikke tilbage.
Det får i starten af sæsonen den 
betydning, at holdet kun træner om 
mandagen. Skulle der dukke en mulig 
træner op til om onsdagen, så udvider 
vi selvfølgelig lige med det samme til 
to dage.
Har dit barn lyst til at prøve kræfter 
med badminton, er i velkomne til at 
kigge forbi Egelund mandag kl. 16:30 
til kl. 18:00 (ny hal). Har du / I spørgs-
mål, må I meget gerne kontakte mig på 

20144301.
Endnu engang 1000 tak til Kasper og 
Mikkel – jeg glæder mig til samarbejdet 
og håber vi igen får gang i ungdomsaf-
delingen i BMI Badminton.

Tennis

Af Lars Winther
Skribent 

Skoleelever skal spille tennis
8. klasse-elever på skolerne i Beder og Malling får et lynkursus i tennis
på BMI’s baneanlæg

EN DEL AF ELEVERNE i 8. klasserne 
på Beder og Malling Skole får nu mu-
lighed for at snuse til tennis i idrætsti-
merne. Det sker over de første 6 uger 
her i efteråret, hvor BMI Tennis har 
stillet baneanlægget til rådighed for de 
to skoler. Blandt initiativtagerne er læ-
rer Tina Toftdahl fra Malling, som selv 
spiller tennis i BMI, efter at hun startede 
på begynderholdet for 3 år siden.
- Jeg synes jo tennis er en fantastisk 
sport og glæder mig til at dele det med 
eleverne. Og det er vigtigt, at folkesko-
len lader de unge mennesker prøve så 
mange forskellige sportsdiscipliner som 
muligt, hvis man ikke lige er stået på 
fodbold eller håndbold i første omgang, 
siger Tina Toftdahl kort før hun skal 

starte op med det første hold i august.
Formand for BMI Tennis, Jens Viltoft, 
er også glad for det nye samarbejde.
- Banerne bliver jo ikke brugt så meget 
om formiddagen, hvor mange er på ar-
bejde. Og når først de unge mennesker 

kommer ned og oplever vores dejlige 
anlæg, kan det sagtens være, at der er 
et par potentielle nye medlemmer for 
klubben enten nu eller på sigt, lyder det 
fra formanden. 

Formand Jens Viltoft håber, at skoletennis kan lokke flere unge med på klubbens 
træningshold. Foto: Lars Winther


