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BMI Tennis satser på god ny sæson
Spillerne i BMI hilser solen velkommen og har pudset tennisanlægget op til nye 
dyster på det røde grus

BMI-tennisspillere varmer sig med bordtennis på en kold vintereftermiddag.

MEDLEMMERNE af BMI Tennis 
ser med optimisme på sæson 2020 og 
forventer, at den lever op til de foregå-
ende fine år. Den lange vintersæson er 
for de fleste spillere gået med at prøve 
at holde formen ved lige med indendørs 
spil i naboklubberne Aarhus 1900, AGF 
og Skanderborg. Klubhuset i skoven 
ved Egelund er også i år blevet brugt 
til bordtennis. Det, som seneste vinter 
startede som en sjov ide, har udviklet 
sig fint og velfungerende med mulighed 
for booking af de to borde via klubbens 
sædvanlige system.

De fem udendørs grusbaner har tålt det 
ekstraordinært våde efterårs- og vinter-
vejr overraskende godt. Det vurderer 
anlæggets daglige oppasser, banemand 
Peter Granath, der også forventer, at ba-

nerne i løbet af sæsonen nok skal blive 
lige så faste og gode som sædvanligt.

På årets generalforsamling fremlagde 
formand Jens Viltoft bestyrelsens planer 
om at rydde volden mellem klubbens 
bane 4 og 5 mod Egelund for de efter-
hånden vildtvoksende træer. Fældning 
af træerne skal forhindre den stadigt 
større ulempe med blade og løv ind over 
de to baner og samtidig forbedre lyset 
i de to yderste mørke hjørner af anlæg-
get. Lysanlægget på bane 4 og 5 får ved 
samme lejlighed en opgradering med 
ekstra lamper ud mod de to hjørner.

Generalforsamlingen var som sædvanlig 
velbesøgt med over 40 deltagende med-
lemmer, der valgte klubbens mangeåri-
ge hovedtræner, Kristoffer Stryhn til nyt 
medlem af bestyrelsen, hvor han efter 
konstituering nu er klubbens nye kas-
serer. Jens Viltoft og Bent Oxvig er som 

hidtil hhv. formand og næstformand. 
BMI Tennis følger med stor interesse 
den nye hastigt voksende sportsgren 
"padel tennis", og der blev ved general-
forsamlingen nedsat en projektgruppe 
til at kigge nærmere på padel i relation 
til BMI og arrangere en fællestur for 
alle interesserede til padel-anlægget i 
Risskov.

Har du lyst til at prøve tennis
Hvis du har lyst til at teste, om tennis 
måske er noget for dig, så tilbyder klub-
ben en gratis prøvetime med introduk-
tion til spillet. Vi har ketcher og bolde, 
du kan låne - men pas på, det er stærkt 
vanedannende!
Tilbuddet gælder frem til 30. juni. 
Kontakt Kim Stryhn for at aftale tids-
punkt - 
bmi.tennisbestyrelsen@gmail.com 


