
37Nummer 2/202236 Nummer 2/2022

Tennis

Tekst og foto: Martin Degn
Skribent for BMI Tennis

Storm over BMI-Tennis
Januars sidste dage bød på en heftig storm over Danmark, der kastede rundt 
med træer omkring tennisklubben i skoven

Der er bud efter lidt ekstra forårsrengøring på BMI’s røde grus - nu med fri udsig 
til fodboldbaner mod syd.

Aarhus Kommunes folk kom hurtigt til hjælp og sørgede for at forhindre yderligere 
skader på tennisbaner og hegn.

IGENNEM DE KOLDE vintermå-
neder ligger de røde grusbaner ved 
BMI-Tennis øde og stille hen, mens de 
venter på, at de trofaste tennisspillere 
sammen med foråret vender tilbage. De 
mest ivrige spillere må deles om de få 
indendørs baner, som landsdelen kan 
byde på, mens andre tyer til padel eller 
sågar bordtennis. 

Men i denne vinter var der pludselig 
ikke helt så stille i skoven som nor-
malt. Stormen Malik hærgede hen over 
Danmark i det meste af et døgn med 
vindstød af orkanstyrke. Metrologer 
vurderer Malik som den værste storm i 
mindst seks år. 

Under Maliks hærgen væltede flere 
træer i skoven omkring BMI, men 
tennisklubben slap nådigt fra naturens 
angreb, da kommunes folk heldigvis 
i løbet af 2021 præventivt fjernede 
adskillige store døde træer i skoven. Det 
var dog et noget trist syn, der mødte 

banemand Peter Granath efter stormen 
med ramponerede hegn samt afrevne 
grene overalt på anlægget. 

Heldigvis var kommunens folk hurtigt 
på pletten efter stormen og sørgede for 
at ikke flere skadede træer kunne vælte 

ind over tennisklubben. Gartnerne fra 
Aarhus Kommune har også fjernet den 
store hæk langs tennisanlæggets sydlige 
hegn, der gennem længere tid har pres-
set hegnet.

Alt i alt vurderer banemand Peter Gra-
nath, at klubben slap nådigt fra mødet 
med de heftige vindhastigheder, selvom 
der nok bliver lidt ekstra oprydning 
og rengøring, når de mange frivillige  
klubmedlemmer til forår møder ind og 
traditionen tro hjælper til med at bringe 
hele anlægget i fin form til en ny sæson.

Peter Granath fortæller også at tennis-
spillerne i den nye sæson kan glæde sig 
til en udvidelse af lysanlægget på bane 
4 og 5 samt nye bænke og vandslanger 
mm. på alle baner.


