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Få en plads i den nye sæson
Inden længe kan nuværende medlemmer tilmelde sig den nye sæson og fra 1. 
juli åbnes der op for alle

Svømning

VANDPLASK, SJOVE ØJEBLIKKE 
og masser af god energi. Vi har oplevet 
meget i denne sæson og derfor er der 
lige så store forventninger til den næste. 
Der har faktisk været ekstraordinær stor 
interesse for vores svømmehold det 
sidste års tid, og derfor anbefaler vi alle 
at sidde klar 1. juli, hvor tilmeldingen 
for alvor åbner op. 

Nye medlemmer kan tilmelde sig fra 
1. juli på bmisvomning.dk

Vi giver nuværende medlemmer 15 
dages forspring, men fra 1. juli er det 
altså også muligt for nye medlemmer 
at sikre sig en plads. Vi har hold fra 3 
år og opefter. Dermed skulle der helst 
være noget til enhver smag.

Tilmeldingen foregår som altid på: 

BMI Svømning er meget mere end ”bare” svømmetræning, vi afholder nemlig også mange sociale arrangementer.
Foto: Poul Henning Christensen.

bmisvomning.dk, hvor du allerede nu 
kan læse mere om hvilke svømmehold 
vi tilbyder. Og se hvordan svømmepla-
nen kommer til at se ud.

Ræk endelig ud til os på kontakt@
bmisvomning.dk, hvis du skulle have 
spørgsmål til hvordan du bliver tilmeldt 
eller hvilket hold der vil være godt til 
dig og/eller dit barn. 

Meget mere end bare svømmetræning

Traditionen tro bliver der også i næste 
sæson flere sjove aktiviteter, som kan 
krydre de hyggelige ugentlige svøm-
metræninger. Det er noget af det, som vi 
nyder at kunne afvikle og noget af det, 
hvor vi oplever stor opbakning og godt 
humør.

Vi er klar med både Den Store Svøm-
medag og Halloween i oktober måned. 
To aktiviteter med hver deres fokus, 

hvor der kan svømmes masser af baner 
i starten af måneden og så få et godt 
gys og nogle (u)hyggelige oplevelser til 
sidst, hvor Halloween står for døren.

Senere er vi klar til at huse DGI Østjyl-
lands julestævne i november/december. 
Der kommer klubber fra hele østjylland 
forbi, hvilket plejer at være en sjov og 
julet dag med masser af action.

I 2023 venter næste års generalforsam-
ling ligesom vi glæder os til både et 
Klubmesterskab og et Sleepover-arran-
gement. Sidstnævnte et arrangement, vi 
lige har afholdt.

Derudover er der, som altid, plads til at 
holde sin fødselsdag hos BMI Svøm-
ning og i Café Klubånd. Det har der 
været stor efterspørgsel på det sidste 
års tid og vi står altid klar, hvis I kunne 
have lyst. Skriv til os på kontakt@
bmisvomning.dk og aftal nærmere.
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Tennistræning er et win-win-setup
Deltagelse på BMI-Tennis’ træningshold giver bedre teknik og betyder samti-
dig kontakt med spillere på ens eget niveau med mulighed for endnu mere spil 
og rutine

BMI-TENNIS TILBYDER hvert forår 
og sommer sine medlemmer træning på 
fem hold/niveauer fra helt nybegyndere 
op til øvede spillere. På begynderholde-
ne handler det meget om teknikken, om 
at ramme bolden rigtigt i de forskellige 
slag forhånd, baghånd og flugtninger. 
Senere bevæger træningen sig over i 
taktik, bevægelse på banen etc. Trænin-
gen varetages af klubbens egne uddan-
nede trænere og er voldsomt populær. 
Der har været rift om pladserne og 
ventelister de seneste år.

Et af de medlemmer der har benyttet 
sig af tennisklubbens tilbud om træning 

er 39-årige Mikkel Wulff Schneider. 
Mikkel begyndte at spille tennis i 2020 
efter mange år med fodbold, og et ønske 
om en ny sportsgren, med lidt mindre 
belastning af kroppen. Han fortæller, at 
selvom man har boldøje og har dyrket 
boldsport hele livet, så er tennis trods alt 
et teknisk spil, hvor det er vigtigt at få 
basis på plads og lære at ramme bolden 
rigtigt i de forskellige typer slag.

Mikkel startede på træningsholdet "Be-
gyndere Plus" hos træner Bo Seiersen 
og fik hurtigt lært og smag for at slå 
den lille gule uldne bold afsted over 
net og grus. Året efter avancerede han 
til "Mellemgruppe 1", og i år har han 
såmænd bundet an med træningsholdet 
for øvede.

Det er nok ikke alle begyndere, der 
fanger tennissporten helt så hurtigt som 
Mikkel Wulff Schneider, men mindre 
kan naturligvis også gøre det. Mikkel 
fremhæver, hvor positivt mødet med 
den velfungerende tennisklub var for 
ham. Han mødte op på helt bar bund 
men blev vel modtaget og havde det 
sjovt fra start. Gennem træningen 
har Mikkel mødt flere både herre- og 
damespillere, som han spiller jævnligt 
med nu, hvor han er godt igang med sin 
tredie sæson som ivrig tennisspiller.

Tennistræning i BMI-Tennis strækker 
sig fra sæsonstart frem til 30. juni og 
deltagelse koster 350 kr. pr. sæson.

39-årige Mikkel Wulff Schneider har spillet tennis siden 2020 og har lært meget af at spille med på BMI-Tennis’ træningshold.


