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Indlæg til Januar-udgaven skal være redaktionen i hænde:
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Januar-udgaven bliver lagt på hjemmesiden den 4. januar 2016
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Tune IF’s Afdelingsformænd:
Badminton:    René Larsen           23-331054
Billard: Helge Glensner 40-268313
Fodbold: Per Lund Sørensen 46-138869
Gymnastik: Jeannette Bahnsen 23-693057
Håndbold: Martin Østberg 22-754756
Petanque: John Skaaning 51-836107
Svømning: Camilla Beckmann 46-138281
Tennis: Peter Buch Larsen 46-138280
Trim: Fritz Jüngling 21-292159

Center for Bedre Livskvalitet:
Daglig leder: Thomas Nielsen 46-155928
Daglig leder: Tina Greve Mathisen 46-155928

Tune-Hallernes udvalg: Kontor: 46-138727
Finn Hansen, formand: 52-189680
Aage Jørgensen, kasserer: 46-139866
Kristian Hansen, best.medl.: 43-610778
Lise Persson, best.medl.: 46-138220
Sven Edelmann, best.medl.: 46-138804
Peter Mygind, best.medl.: 30-694789
Pauli Christensen, best.medl.: 29-464869

Tune IF’s Forretningsudvalg & Hovedbestyrelse:
Formand: Sven Edelmann 46-138804
Kasserer: Dorthe Toftebjerg 40-718140
Regnskabsfører: Leif Sørensen 28-576875
Næstformand: Pauli Christensen 29-464869
Forr.udv.: Judi Jørgensen 46-139866
Forr.udv.: Villy Jensen 51-184640
Forr.udv.: Lotte Jensen 30-673944
Suppleant FU: Lene Odgaard 31-139018
Suppleant FU: Ingen p.t.

Badminton: René Larsen 23-331054
Billard: Helge Glensner 40-268313
Fodbold: Pauli Christensen 29-464869
Gymnastik: Jeannette Bahnsen 23-693057
Håndbold: Lene Barslund 53-364902
Petanque: John Skaaning 51-836107
Svømning: Michael Kjær Kristensen 20-737773
Tennis: Peter Buch Larsen 46-138280
Trim: Søren Vestergaard 31-205307
IT-udvalg: Bent Andersen 23-318635
Idrætsråd: Lise Persson 46-138220
Hallen: Finn Hansen 52-189680
Referent: Claus Christiansen 46-138346
Sekretær: Inge Raagaard 46-137611

badminton@tune-if.dk
billard@tune-if.dk
fodbold@tune-if.dk
gymnastik@tune-if.dk
haandbold@tune-if.dk
petanque@tune-if.dk
swim@tune-if.dk
tennis@tune-if.dk
trim@tune-if.dk

cbl@tune-if.dk
tina@tune-if.dk

tunehallen@tunehallen.dk
www.tunehallen.dk

Tune-Hallens Cafeteria: 46-138446

hovedformand@tune-if.dk
dorthe@tune-if.dk
regnskab@tune-if.dk
pauli@tune-if.dk
judi@tune-if.dk
villy@tune-if.dk
lotte@tune-if.dk
odgaard@tunenet.dk

badminton@tune-if.dk
billard@tune-if.dk
pauli@tune-if.dk
gymnastik@tune-if.dk
barslund.gregersen@tunenet.dk
petanque@tune-if.dk
mk@interexpress.dk
tennis@tune-if.dk
vestergaard@tunenet.dk
bent.erik.andersen@tunenet.dk
lisepersson@post.tele.dk
finn.hansen@tune.dk 
hedepil@hotmail.com
tune.if@tunenet.dk
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1. Jul og Nytår er på vej:
Tune IF ønsker alle medlemmer, ledere og 
instruktører samt alle i Tune

glædelig Jul og godt Nytår.
Vi siger tak for et rigtigt godt samarbejde og ny 
udvikling. Når vi kommer til årsskiftet tænker 
mange, hvad det nye år bringer, og hvad vi har 
brugt det gamle år til. Har du gjort de ting, du 
besluttede ved sidste årsskifte?

Det er vigtigt, at du er aktiv og ikke bare sidder 
derhjemme i sofaen og ser TV. Vi kan love dig, at 
hvis du er med i Tune IF og deltager aktivt i vore 
mange aktiviteter, så får du et sundere liv, og kan 
måske føje adskillige år til din alder, samtidig med 
at du får et socialt netværk. 
Og til de unge: start nu med de gode vaner, deltag 
i vore aktiviteter og få rigtig mange gode venner. 

2. Som forening skal vi også tænke på 
fremtiden: 
Min holdning er, at vi skal arbejde målrettet for, at 
de medlemmer, vi har, er tilfredse, og at vi giver 
dem lidt mere end de forventer. Det er det, der - 
sammen med nye aktiviteter - har skabt Tune IF’s 
udvikling.  

Vore mange ledere har arbejdet den vej, og det er 
over de sidste 10 år lykkedes at få en positiv med-
lemsudvikling på næsten 2.000 medlemmer (fra 
2.700 til 4.600). 

3. Vi arbejder med kvalitet på mange 
fronter: 
Vi sikrer, gennem budget og regnskab, at tingene 
kører økonomisk rigtigt. Dette er en forudsætning 
for nye tiltag. 

Vi skal alle være opmærksomme på nye idrætter. 
Vore medlemmers interesser skifter over årene, og 
vi skal være på forkant. 

Går den ene afdeling ned i medlemmer, så går den 
anden op. Det er ærgerligt for den, der går tilbage, 
men Tune IF beholder sin styrke.

Tune IF har en fornuftig økonomi, hvilket vi 
kunne se ved halvårsrevisionen.

4. Idræt, Civilsamfundet og Velfærd:
Vi hører hver dag, at vores velfærd er under pres.
Derfor har vi brug for nye bud på, hvordan færre 
mennesker bliver ekskluderet af samfundet, med 
alt hvad det medfører af menneskelige og økono-
miske omkostninger. Social eksklusion kan have 
mange årsager.

Men vi kan være med til at hjælpe. Forebyggelse 
på det sociale område er mest effektiv, når den er 
koordineret og helhedsorienteret.

Og vi skal være med til at samarbejde på tværs af 
offentlige, private og frivillige organisationer. Der 
er erfaringer derude, men der er langt fra nok af
dem, ligesom de eksisterende samarbejder også 
kan blive endnu bedre.

Vi kan og skal være med til at bane vejen for flere 
og bedre partnerskaber mellem offentlige, private 
og frivillige aktører om social forebyggelse.

Tune IF har en lang række af aktiviteter, hvor vi er 
aktive og har et godt samarbejde med Greve 
Kommune.
Men hvorfor altid kun se kommunalt?

5. Klub-Nyt:
Den udgave, du sidder med i hånden, er den sidste 
trykte udgave, som udkommer.
Vi ved, at mange er rigtig kede af det, men det 
handler om 2 ting: økonomi og den digitale ver-
den, vi lever i.

Det næste Klub-Nyt (Januar 2016) kommer på vor 
hjemmeside.  

Vi har bedt alle vore afdelinger om medlemmernes 
mail-adresser, så vi kan sende dig en mail, når 
næste udgave er klar på hjemmesiden d. 4/1-16.
Har du ikke fået afleveret din mail-adresse, kan du 
melde dig til eller fra på hjemmesiden d. 4/1-16.

Vore annoncører har fået brev fra os og mulighed 
for at være med – både med banner og reklame –
og i det Nye Klub-Nyt.

Der skal lyde en stor tak til alle 
vore trofaste annoncører!

forts. side 4….
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Det trykte Klub-Nyt slutter med årgang 50, et 
blad, der har gjort det rigtigt godt for Tune IF.

Der skal lyde en stor tak til Inge Raagaard, som 
har været tovholder i næsten 40 år, og til dem, der 
bagved har arbejdet med bladet.

Fra det første digitale Klub-Nyt er Anne Kaas 
Andersen tovholderen, og Kirsten Nielsen vil sta-
dig tage sig af annoncer.

6. Vore nye Tuneborgere:
De fleste flygtninge, der skulle til Tune, er nu 
kommet. Vi har fået en rigtig god kontakt, men det 
er tydeligt, at dem, der kommer fra Syrien, har 
været gennem meget svære oplevelser, og det er et 
pres ikke at have kontakt til familien.

På hovedbestyrelsesmødet d. 2. november beslut-
tede vi, at de alle kan få et 3 måneders gratis med-
lemskab af Tune IF. 

Vi er i positiv dialog med Greve Kommune om, at 
hver enkelt flygtning skal have et tilskud, der 
delvis kan dække kontingent til Tune IF. 

7. Oprydning i depotrum: 
Vi har igangsat oprydning i de 2 depotrum for at 
skaffe mere plads til vor Billardafdeling. 

8. Tandklinikken: 
Der er fuld gang i renoveringen, som forventes 
færdig pr. 15. januar 2016. 
Vi har tildelt lokalet til Trim og Bridge, og ser på 
udviklingen, om der skulle være plads og behov 
for, at der kan være flere. 

Endnu en gang god Jul og godt Nytår! 
Med venlig hilsen Sven. 



Massage • Healing • Meditation • Blindtegning

Lenette B. Rasmussen
Lindevej 11, Tune • Tlf. 41 63 56 54

www.n-focus.dk

Vaillant! Intelligent varmekomfort, 
flot design og lavere varmeregning
Danmarks mest solgte gaskedel med energimærke AAA.
Med Vaillants ecoTEC plus gaskedel får du maksimal komfort og 
et lavt strømforbrug. Komplet installation monteret med styring 
og designtilpasset varmtvandsbeholder på 75 liter.

aroTHERM: Ny intelligent luft/vand-varmepumpe til ethvert 
behov - som komplet system eller som hybridløsning.
Kombinér f.eks din gas- eller oliekedel med den nyudviklede 
aroTHERM - optimal udnyttelse af de vedvarende energikilder.

Mainz VVS
v/Arne Sørensen
Industrihegnet 8 B . 4030 Tune . Tlf. 46 13 83 01 . www.vvsmainz.dk

Nørregade 38
4030 Tune
Tlf. 46 13 93 13

www.salonsoap.dk
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 Grundlagt 1961

   Tømrermester Claus Hvidsteen ApS 
                     Tlf. 2484 9639 

Malermester
Leif Kristensen

Lindevej 18 - 4030 Tune
Mobil: 40 74 72 33

Mail: malermesterleifkristensen@tunenet.dk

Medlem af garantiordningen

Jernbanegade 5b
4000 Roskilde · Tlf. 20 85 12 14
www.brandts-koereskole.dk

KØREKORT
til almindelig bil, generhvervelse af kørekort, samt rutinetimer og 

aldersbetinget ”køretest” tilbydes. Holdstart hver måned i Roskilde 
200 m fra stationen (v. FØTEX). Hurtigt forløb - rutineret kørelærer.

Alt om- og tilbygning
Døre og vinduer
Tag arbejde
Energirenovering

Industrisvinget 8, 4030 Tune
www.hvidsteen.dk
e-mail: mester@hvidsteen.dk
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Center for Bedre Livskvalitet 
Motionscenteret 

K a l e n d e r: 
December: 
Mandag d.  7. kl. 17.30-19.00: Jule Pilates event. 
Tirsdag d. 29. kl. 18.00-19.30: Zumba jule/nytårs event – gratis for alle! 
 

Januar 2016: 
Uge 1    Kom og prøv Zumba – gratis for alle – bare mød op. 
Uge 1    Holdtræningen starter. 
 

Mandag d. 18. kl. 19.00-21.00:  Spændende foredrag med Anne-Mette Amtorp 
    Burchardt – gratis for alle – læs nedenfor. 
Onsdag d. 20. kl. 13.00-19.00: Sundhedstest – læs mere nedenfor. 
 

Kom godt i gang med træning efter juleferien
på alle disse hold for kun kr. 825,-

Holdoversigt – opstart uge 1 til uge 25 (ikke træning i uge 8 og 12)

Tilmelding og betaling kan ske på: www.tune-if.dk
Hvis du har deltaget i holdtræning fra august til december 2015, vil du helt 

automatisk modtage et indbetalingskort for holdtræning fra uge 1 til 25.

Ugedag: Hold:  Tid: Sted: Periode: 

Mandag Pilates - let øvede/øvede 17.30-18.30 Selskabslokalet(Tune-Hallen) uge 2-25
Zumba - alle niveauer 19.00-20.00 Hal 3 uge 1-25
Fræk Fitness - kun kvinder 20.00-21.00 Hal 3  uge 1-25

Tirsdag Krop og bevægelse - 17.45-18.45 Selskabslokalet(Tune-Hallen) uge 1-22
 alle niveauer 

Tune Fight - alle niveauer 18.45-19.45 Lundegårdskolen uge 1-25
BodyPump - alle niveauer 19.00-20.15 Hal 3 uge 1-25
Meditation - alle niveauer 19.00-20.00 Lille Mødelokale(Tune-Hallen) uge 1-25

Onsdag Funktionel Træning 09.00-10.00 Hal 3 uge 1-25
 - alle niveauer 

Piloxing - alle niveauer 17.30-18.30 Selskabslokalet(Tune-Hallen) uge 1-25
 (1. onsdag i md. Piloxing Knockout) 

Yoga - alle niveauer 18.45-20.15 Menighedscenteret uge 1-25

Torsdag Zumba - alle niveauer 18.00-19.00 Hal 3 uge 1-25
Puls & Cross - alle niveauer 17.30-18.30 Lundegårdskolen uge 1-25
Tune Fight - alle niveauer 18.45-19.45 Lundegårdskolen uge 1-25
BodyPump - alle niveauer 19.00-20.00 Hal 3 uge 1-25

Lørdag BodyPump - alle niveauer 08.15-09.30 Hal 3 uge 1-25
Med forbehold for ændringer 

forts. side 7……
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Spinning og Core-træning:

Sundhedstest
Onsdag d. 20. januar 2016 (også ikke-medlemmer)

Så er der igen Sundhedstest i CBL. Vi står klar 
med instruktører, cykler og en masse spørgsmål. 
Du kommer med din drikkedunk og et håndklæde. 
Der vil være udfordringer til din kondition, 
smidighed og til din styrke.

Du vil få et ”test-resultat” og forslag til, hvordan 
du kan forbedre dine tal – hvis du har lyst?
Tilmeld dig til Sundhedstest onsdag d. 20/1-16
mellem kl. 13.00 og 19.00 cbl@tune-if.dk eller 
tlf. 4615 5928. – ”Først-til-mølle” princippet !!

Motion for seniorer i CBL – start i januar 2016:
CBL tilbyder mange hold, særligt for seniorer. Træningen på holdene tager hensyn til 

den enkelte deltagers særlige behov, og der er altid 2 instruktører på disse hold.

CBL tilbyder følgende hold:

Sjov motion – styrke og balance:
Holdet er til dig, der har nedsat funktionsniveau. Måske har du rollator eller stok og har udfordringer med 
balance og styrke. En del af træningen foregår på og omkring en stol, men mange øvelser vil være stående 
med støtte.
Tid: Mandag kl. 12.00-13.30 (incl 30 min. kaffepause).
Periode: 4. januar til 25. april 2016 (ikke uge 8, 12 og 13).
Pris: kr. 350,-

EFFEKTIV Motion for hele kroppen – træning 2 gange om ugen:
Holdet er til dig, der f.eks. har KOL/vejrtrækningsproblemer, har været igennem et hjerterehabiliterings-
forløb, har type 2-diabetes eller har været inaktiv i en længere periode. Holdet træner øvelser, der styrker 
hjerte- og kredsløb, muskulaturen, balanceevnen og koordinationsevnen.
Tid: Tirsdag og torsdag kl. 11.00-12.30 (incl. 30 min. kaffepause).
Periode: 5. januar til 28. april 2016 (ikke uge 8 og 12).
Pris: kr. 725,-

Holdtræning i Motionscenteret – ”Onsdagsholdet” og ”Torsdagsholdet”
For begge hold gælder det, at træningen starter med 30 min. god opvarmning af led og muskler inden 
træningen i Motionscenteret. Derefter ca. 1 times træning. Og efter træningen er der hyggeligt samvær 
med kaffepause.
Holdene henvender sig til dig, der aldrig har trænet i Motionscenteret og har ekstra behov for støtte og 
motivation. Måske skal du i gang med træningen stille og roligt. Holdene vil have fokus på træning og 
øvelser, der kan opretholde og vedligeholde et godt funktionsniveau.

forts. side 8…..

I forbindelse med den sædvanlige spinningtræning 
tilbyder CBL nu også Core-træning. Så her er virke-
lig mulighed for at træne kropsstammen, de ”tynde” 
arme og mange af de muskler, som du normalt ikke 
får trænet ved spinning.
Core-træningen er, når Henny og Kim har spinning 

og derfor vil du opleve forlæn-
gede træningstider ved netop disse instruktører.
De to instruktører har spinning onsdag og torsdag.
Book dig til en af disse træningssessioner og oplev 
din egen kropsstamme og dens grænser.
Bookes som altid via vores bookingside.
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”Onsdagsholdet”
Tid: kl. 11.00-13.00 (incl. kaffepause)
Periode: 6. januar til 15. juni 2016 (ikke uge 8 og 12).
Pris: kr. 575,-

”Torsdagsholdet”
Tid: kl. 09.15-11.15 (incl. kaffepause)
Periode: 7. januar til 16. juni 2016 (ikke uge 8 og 12).
Pris: kr. 575,-

Tilmelding til alle hold for seniorer: send en mail: cbl@tune-if.dk eller ring til CBL: tlf. 4615 5928

Hold for brystopererede kvinder fra hele Greve Kommune
Center for Bedre Livskvalitet – Tune IF

Samarbejde med Greve Kommunes Træningsenheden:
Fysioterapeuterne Charlotte Bergstrøm Scheibel og Jane Helding Raug.

Sundhedskonsulent i Greve Kommune Lene Paaske.

Vintertræningen foregår indendørs, men hvis vejret er godt, starter vi med en fælles gåtur udendørs på ca. 
10-15 min. I løbet af foråret kan træningen også foregå udendørs. Opvarmning, bevægelighed, kondi-
tionstræning, balancetræning, styrkeøvelser og mange strækøvelser. Vi træner sammen i et uformelt, trygt 
og hyggeligt træningsfællesskab – der er plads til ALLE .

Vinter og forår 2016: Tirsdage kl. 16.30-17.30 i Tune-Hallen, Tunehøj 7.
Periode: 5. januar til 21. juni 2016 (begge dage incl.) Ikke træning i uge 8 og 12.
Instruktør: Tina Greve Mathisen, Center for Bedre Livskvalitet, Tune IF.
Pris pr. person: kr. 575,-
Tilmelding: Send en mail til: tina@tune-if.dk eller ring tlf: 4615 5928 (ikke mandag og onsdag)

Der er løbende optagelse på holdet og kontingentet bliver reguleret.

Foredrag med Anne-Mette Amtorp Burchardt
Mandag d. 18. januar 2016 kl. 19.00 i Tune-Hallen, Selskabslokalet

Et spændende foredrag med Anne-Mette, som i
2012 deltog i TV-projektet U-turn med Chris
McDonald.
Projektet U-turn var et eksperiment, hvis formål 
var at undersøge, om ændret livsstil kunne benyt-
tes som behandling af livsstilssygdomme og der-
ved reducere eller helt fjerne behovet for medicin. 
Anne-Mette blev sine livsstilssygdomme kvit og 
hun vil denne aften gerne dele sine erfaringer med 
jer. Hun fortæller bl.a. om sit liv før, under og 
efter projektet.
Foredraget vil være med efterfølgende debat og 
mulighed for at stille spørgsmål.

Tilmelding på www.tune-if.dk – der er plads til 
ca. 60 deltagere efter ”først-til-mølle” princip-
pet.

forts. side 9….



9

TUNE IF

C
E

N
TE

R FOR BEDRE LIVSK
VA

LI
T

E
T

 

 
JULE-/NYTÅRS-ZUMBA® 

Kom og dans julekalorierne af kroppen! 
Vi holder gratis zumba®-event i Tune hallen for alle, der har lyst (min. 13 år), så tag 

manden, konen, veninden eller naboen under armen og kom og dans med os.  

Vi glæder os til at varme op til årsskiftet sammen med Jer 

 med masser af god musik og latinamerikanske rytmer!  

ALLE kan være med – Tilmelding på www.tune-if.dk 

Tid og sted: Tirsdag d. 29. december kl. 18.00 – 19.30 i Tune hal 3 

 
 

Er du i tvivl, om Zumba® er noget for dig, så kom og prøv det af!  

Det er sjovt, du får sved på panden og du går hjem med mere energi, end du kom med!  

Alle kan være med – Zumba® handler ikke om at danse godt, 

men om at have det sjovt! 

Tid og sted: 
Mandag kl. 19.00 – 20.00 

Torsdag kl. 18.00 – 19.00 

Begge dage i Tune hal 3 

Ingen tilmelding - bare mød op!
 

GRATIS ZUMBA® FOR ALLE I UGE 1

….CBL, forts. fra side 8

Pilates Juleevent 
Mandag d. 7. december kl. 17.30-19.00 

Kom til Pilates Juleevent med CBL’s 2 Pilatesinstruktører Margit og Tina. 
Vi vil sammensætte et super spændende og effektivt træningsprogram 
med Pilates-øvelser med elastikker, redondobolde og nye spændende 
øvelser på foamroller.  - Eventet afsluttes med dejlig udstrækning og afslapning.

 Der er kun 16 pladser til dette event – efter ”først-til-mølle” princippet. 
 Du skal helst have trænet Pilates minimum 6 mdr. for at deltage. 
 Bookes som altid via vores bookingside. 
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Gymnastik 
 
Juleferie:
Sidste træningsdag inden jul er lørdag d. 19.
december, og første træningsdag efter ferien er
mandag d. 4. januar 2016.

Stærk i Forening:
DGI har i samarbejde med Spar Nord lavet et ud-
viklingsforløb, der hedder ”Stærk i Forening”, 
som Gymnastikafdelingen valgte at sende en an-
søgning til. Vi har været så heldige at blive ud-
valgt og starter op inden årsskiftet med at få plan-
lagt, hvordan forløbet skal være for vores afde-
ling - i samarbejde med DGI.
Forløbet går kort fortalt ud på, hvordan vi fortsat 
udvikler vor afdeling og gør den attraktiv for både 
frivillige og medlemmer. Vi ser frem til at komme 
i gang med dette projekt.

Nye redskaber:
Som et led i udviklingen af vores afdeling, kræves 
nye redskaber, som er meget bekostelige at an-
skaffe. I den forbindelse har vi været så heldige, at 
PRIMERO har sponseret et nyt redskab, som spe-
cielt vore yngre springgymnaster har brug for.
Tusind tak for det – det er vi rigtig glade for, og 
ønsket var stort!

Året, der er gået:
Der er sket rigtig meget i afdelingen i år. Vi har 
travlt, og vi er vilde med det!
Afdelingen er i fremgang på medlemssiden. Efter 
nogle år, hvor børnetallet har været faldende, ser 
vi nu en stigning og måden at gå til gymnastik på 
ændrer sig – den udvikling skal vi efterkomme.
Vi har sagt farvel til flere, der har lagt et stort 
stykke arbejde i afdelingen i flere år, og nye er 
kommet til. Dette var også en af årsagerne til, at vi 
søgte ”Stærk i Forening”.

Måden, vi kommunikerer på og når ud til vores 
medlemmer på, har også ændret sig, og der er en 
ny hjemmeside på vej i Tune IF. Den har vi brugt 
meget tid på, så vi gør det så godt og rigtigt, som 
vi kan fra starten af. 
Her har vi Aleks Blankholm, som har det store 
overblik og sørger for, at vi i afdelingen får de 
ting, vi har behov for til hjemmesiden. Fremad-
rettet er det her vi fortrinsvis når ud til vore med-
lemmer.

I år har vi valgt at indgå i samarbejdet mellem
Tune IF og Tune Skole omkring understøttende 

undervisning indtil jul, hvor vi mandag og fredag 
har 2. og 3. klasserne i et par timer. Det er rigtigt 
hyggeligt at møde børnene her, hvor der er lidt 
mere tid til snak, og vi har samlet rigtig mange in-
formationer fra børnene, som kan bruges i afde-
lingens arbejde. 

Tune har fået flygtninge, og i Gymnastikafdelin-
gen vil vi rigtig gerne være en aktiv spiller i for-
hold til at gøre, hvad vi kan for at stille os til rå-
dighed. Specielt for børn, ser vi os selv som væ-
rende et godt sted at være sammen med andre 
børn, og et naturligt sted at dyrke idræt. Vore 
instruktører er mere end villige til at tage opgaven 
og ser frem til at være en del af noget så vigtigt 
som integration. 

Vores samarbejde med DGI har vi også valgt at 
udbygge, og har her en helt utrolig hjælp fra vores 
egen Camilla Ysnæs Henningsen (ansat i DGI), 
som hjælper os med at navigere. DGI kan tilbyde 
rigtig mange ting, som vi gerne vil gøre brug af. 
Vi har bl.a. indgået et samarbejde med DGI om, at 
de holder deres årlige ”DGI Fitness Tryday” i 
Tune den sidste søndag i januar, og det er vi rigtig 
glade for at være en del af. 

Den sociale del af Gymnastikafdelingen er vi også 
begyndt at se på – både for medlemmer og in-
struktører. Det er en lidt svær størrelse, og har i år 
startet med at sørge for lidt fællesskab for vores 
voksenhold, som alle heldigvis har taget imod –
og det glæder os. Det kommer vi til at arbejde 
meget mere med fremover. 

Rigtig glædelig Jul samt et godt 
 og lykkebringende Nytår 

til alle medlemmer, instruktører, udvalgsmed-
lemmer, bestyrelsesmedlemmer og alle,
der hjælper med at gøre det muligt. 

Vi ses i det nye år og glæder os  
til et spændende 2016! 

Jeanette Bahnsen, formand 

Tak til vore sponsorer: 
FRISØRERNE  
v/Lotte Sandbäck og Michael Frandsen. 
PRIMERO  
v/Aleks Blankholm og Lars Brix Magnussen. 

GYMNASTIK

TUNE IF
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Akacievej 10 · 2640 Hedehusene · Tlf. 46 56 02 13
Mobil 20 11 94 33 · ct@prinfohhk.dk · www.prinfohhk.dk

Svanemærket · Godkendt SKI leverandør · ISO 14001 miljøcertificeret · EMAS registreret · FSC-certificeret

Ring og få et godt tilbud fra Danmarks grønne trykkeri!
                                                               -  vi støtter idrætten i Tune

Vi fremstiller alle
    former for tryksager

- ét komplet gra�sk hus

Private boliger
Virksomheder
Offentlige institutioner
Boligselskaber

Book et gratis sikkerhedstjek!

Tinggårdslunden 48 • 4030 Tune • Sikring.dk • Facebook.com/grevelaaseteknik

Greve Låseteknik
Alarm • Overvågning • Sikring

 
Henning Petersen 

Autoriseret låsesmed

 70 22 53 33
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Tennis  

Tune IF Tennis afholder 
G E N E R A L F O R S A M L I N G 
Mandag d. 8. februar 2016 kl. 19.30 

Dagsorden i.h.t. Tune IF’s vedtægter. Forslag skal være  
formanden i hænde 8 dage før generalforsamlingen. 

 
Ungdomstræningen
indendørs er i fuld gang med masser af ivrige unge 
spillere og engagerede trænere. 
Nye spillere er altid velkomne. Henvendelse til 
Anette på tlf. 2284 8806.

Ældretennis
om tirsdagen fra kl. 8-11 er også kommet godt 
fra start.  - Tilmelding via vores hjemmeside:

www.tunetennis.dk

Tune IF Tennis takker vore sponsorer 
for støtten og ønsker dem og klubbens 

medlemmer en rigtig glædelig Jul.

m.v.h. Peter

Petanque 
Spillermøde:
Tirsdag d. 8. december kl. 19.00 afholdes spiller-
møde i klubhuset. Mød op og kom på hold i kvar-
tetten eller regionalen.
Der vil blive serveret gløgg og æbleskiver.

Nytårsaften:
Torsdag d. 31. december kl. 10.00 afholder vi, 
traditionen tro, Nytårsafslutning. Vi spiller lidt 
Petanque, og nyder et glas og kransekage.

Nyt om navne:
Torben fylder rundt i år, nemlig 50.
Til lykke med dagen ønskes du af alle medlem-
merne i Tune IF Petanque. – Tillykke, tillykke.

Træningstider:
 Søndag: kl. 10-13
 Tirsdag: kl. 19-21
 Torsdag: kl. 10-13

Bestyrelsen ønsker alle i klubben glædelig Jul og godt Nytår!
Kurt.

Bridge 
 
Så er vi i fuld gang med Bridge i Tune IF Bridge-
klub. Vi holdt vores årlige ”Åbent Hus” arrange-
ment sidst i august. Det var en hyggelig og givtig 
dag, hvor vi fortalte om Bridge og om vores klub.

Klubben startede først i september. De første ons-
dage bar præg af, at mange forlængede sommeren 
med et par ferieuger. Derefter blev det igen nor-
male forhold og sidste onsdag kunne vi for første 
gang spille i 2 rækker. Det er vores fremtidsplaner, 
at vi kan spille i en A og B række med op- og ned-
rykning i rækkerne.

Den 28/10 afholdt vi medlemsmøde.
En stor del af vore medlemmer var mødt op for at 
høre nyt om klubben og dens fremtidsplaner. Flere 
havde input med forslag om nye tiltag og om æn-
dringer af de eksisterende.

Bridgeklubben flytter til januar/februar 2016 over 
i den tidligere Tandklinik. Det vil bl.a. betyde, at 
vi får mulighed for at udvide timetallet.

forts. side 14….

TENNIS

TUNE IF

PETANQUE

TUNE IF

BRIDGE

TUNE IF



Tune Kursuscenter
Grevevej 20, 2670 Greve

Kurser, møder og overnatning
Grevevej 20
2670 Greve
Tlf. 43 41 03 70

E-mail:
tune@kursuscenter.dk 
www.kursuscenter.dk

 





 
 






 
 
 




46138446

...også ud af huset

v/ Bjørn Jørgensen

Tune Parkvej 7
Tune
46 13 85 65

Bosch Car Service

TUNE LOKALBIBLIOTEK
Tune Center 15 · Tlf. 46 13 84 00

E-mail: tune@grevebib.dk

Nu kan man besøge
biblioteket alle ugens dage 

fra kl. 10.00 til 22.00

Tune El-Center ApS
Bøgevej 2, 4030 Tune

 46 13 85 25
tuneel@tunenet.dk · www.tuneel.dk

Tune AkuCare  
v/ Akupunktør Gry Fisker 

                Sportsskader, smerter, migræne, stress? 
       Akupunktur kan hjælpe dig. 
Bestil tid på 22593290 -  www.tuneakucare.dk 

Åbent alle dage fra kl. 10-22
Bemandet åbningstid:

Mandag 10-18 · Tirsdag 12-18
Onsdag 10-14 · Torsdag 10-18

Lørdag 10-13

Nørregade 7 · Telefon 60 60 65 78

Annoncer kontakt: 
Kirsten Nielsen · Tlf. 46 13 82 87 · Mob. 26 40 88 82 · kirsten.nielsen@tunenet.dk
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pas
Pas 6

Vest melder 3 , Dette er en spærremelding, Syd melder 3 ut, som viser 18 – 19 HP.
Nord spørger derefter om esse med sin 4 melding. 4 

derefter efter konger med 5  melding. Syd har 3 konger og melder 5 ut 
Derefter melder nord 6 
Kortene giver 12 stik, hvilket 2 af parrene fik.

Jørgen Ypkendanz, tlf. 46 13 83 81 vil besvare evt. spørgsmål.

 fra syd viser 2 esser.  Nord 
spørger

, som er en lilleslem.  
.

E,6,4,3
K,6
D,4,2
E,Kn,3,2

D,2 10,9,5
D,Kn,10,9,5,4 2
7 Kn,10,9,8,5,3
D,9,4 10,7,6

K,Kn,8,7
E,8,3
E,K,6
K,9,4

V N Ø S
1

2 2 pas 3 ut
Pas 4 pas 4
Pas 5 kl pas 5 ut
Pas 6

BRIDGE

TUNE IF…Bridge, fortsat fra side 12

Vi har afholdt vores første præmieturnering.
Vinpræmien gik til Thea Lauridsen og Jørgen 
Ypkendanz på en 1. plads, samt til Vibeke Riis
og Erik Riis. - Et stort til lykke til begge par.

Samme dag fik Ebba Mygind 
overrakt en gave i forbindelse 
med en mærkedag. Vi siger

 til lykke og tak for din store indsats. 

Som noget nyt, vil vi give en lille prøve på, hvad vores hjernegymnastik i Bridge går ud på: 

Tune IF Bridgeklub 
Dette spil viser, hvor svært det er at få meldt sine kort ud. 
Alle de spillende par havde højst meldt en 4  udgang .
 Prøv, om I kan lave det rigtige meldeforløb med 
nedenstående kort. Tildæk nedenstående meldeforløb og
 kik først efter, når I har skrevet jeres eget forløb ned. 
– God fornøjelse!
I zonen: Alle. – Kortgiver: S. 

 Jørgen og Thea Vibeke Riis og Erik Riis Ebba Mygind
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Badminton 
Ungdommen har fået nyt træningstøj, og der er 
kommet gang i holdkampene og turneringerne.

Mathias, Josefine, Amalie, Nicolai, Camilla, 
Sabrina og Jeanne har været med til en begyn-
derturnering i Karlslunde. De vandt rigtig mange 
kampe, så det var en succes.

Så har Ida været med til en U11-turnering i D-
rækken. Hun vandt alle sine kampe og løb af med 
1. pladsen. Godt gået!

Vores U13-hold har været ude og spille 2 hold-
kampe. Den ene blev uafgjort og de tabte des-
værre i golden set. Den anden holdkamp tabte de.

Hilsen Allan
Hermed lidt omkring resultater.
Foreløbige resultater fra respektive hold:

Sjællandsserien:
Ishøj-Tune: 8-5
Tune-Køge: 6-7
Tune-Eskilstrup: 8-5
Mørkøv-Tune: 8-5

Serie 2:
Tune-Viskinge: 6-7
Nordbyen-Tune: 6-7
Asnæs-Tune: 9-4

Serie 1+2 (4+2);
Ingen resultater endnu.

Veteran 40+1;
Ingen resultater endnu.

Veteran 40+2;
Tune-Ejby: 5-1

Veteran 55+1:
Tune 2-Tune 1: 1-5
Tune 1-Viskinge: 6-0

Veteran 55+2:
Tune 2-Tune 1: 1-5
Fjenneslev-Tune 2: 6-0

Motionist 4+4 serie 3:
Brøndby Strand-Tune: 1-7
Tune-Havdrup: 2-6

Motionist 4+4 serie 5:
Ingen resultater endnu.

Med hensyn til seniortræningen, så er der i denne 
sæson tilmeldt 32 MK’er, hvilket er det største 
antal deltagere, der har været til tirsdagstræningen 
nogensinde. Modsat andre klubber kan vi også 
bryste os med tilgang af spillere udefra. Der er og 
har været en del skader i sæsonstarten, så der er 
mellem 22-24 spillere til træningen, så lige nu kla-
rer vi os med de 6 baner i Hal-2 samt med ekstra 
træning om torsdagen.

Der er taget godt imod vores tilbud om træning for 
vores motionister lørdag formiddag. Vi vil selvføl-
gelig følge op herpå, så tilbudet i næste sæson 
bliver attraktivt for endnu flere af vores medlem-
mer.

For om muligt at trække nye til, vil vi i det nye år 
forsøge med et lignende træningstilbud til MK’er, 
som har intet eller et begrænset kendskab til bad-
mintonsporten. 
Mere herom i begyndelsen af næste år.

Sportslig hilsen Spilleudvalget

BADMINTON

TUNE IF
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Trim – Løb – Powerwalk – Stavgang – 
Vandreture – Cykelmotion – Rullehockey – Krocket 
Det er med en vis form for vemod, man nu sidder 
ved tasterne og skriver indlæg til den sidste udga-
ve af det trykte og husstandsomdelte Klub-Nyt. 
Som det er fremgået af vore indlæg de sidste 
mange år, har Trim virkelig benyttet sig af mulig-
heden til at nå ud til alle i Tune med vore mange 
tilbud om udendørs motion.

Men tiderne skifter, og vi ved jo heldigvis, at de 
allerfleste af vore medlemmer kan gå på nettet. Så 
er det bare med at få vænnet sig til det. Det er lagt 
fast, at der vil komme en mail, når det nye num-
mer er på hjemmesiden, så vi håber, at alle vil tage 
godt imod den nye stil og de medfølgende udfor-
dringer.

Samtidig bliver hjemmesiden også moderniseret 
og lettere at opdatere, så den vil forhåbentlig også 
bidrage til at få informationerne frem.

Lidt senere kommer Facebook også til. Og uanset 
hvad man mener om dette medie, så har vi i vor 
løbeafdeling haft stor glæde af Facebook, hvor 
Løbeklubben i Tune har fået mange til at møde op 
ved sæsonstart. Senere er medlemmerne blevet 
”holdt til ilden” således, at vi i år har mange flere, 
der har holdt fast i træningen, end i tidligere år.

På vor hjemmeside www.tunetrim.dk kan du som 
sædvanlig se aktuelle træningstider og særlige til-
tag i aktiviteterne.

Løb – løbetræning vinter 2015-16: 
Løbetræningen fortsætter mandage og onsdage
kl. 18.00 frem til jul med særligt sigte på forbed-
ring af kondition og teknik på en sjov og motive-
rende måde. Efter jul bliver træningen tilpasset 
målet: 
10 km eller ½-maraton ved forårsudgaven af 
Sydkystløbet d. 13. marts, eller måske en af de 
længere ruter ved vor egen Hedelands Naturtrail
d. 10. april. 
Løb holder traditonen tro juleafslutning sammen 
med Powerwalk d. 14. december, efter en løbetur 
på en times tid. Der serveres glögg og æbleskiver, 
inden der rafles om de medbragte pakker.  
Tilmelding på opslag i klubhuset. 
Men løbetræningen fortsætter 
med særlige løb juleaftensdag og

 nytårsaften. 
– Se opslag eller Facebook. 

Stavgang:
Obs! Sætternissen var på spil i sidste udgave.
Julefrokost for stavgængere finder sted: 

mandag d. 7. december
efter en dejlig tur i Hedeland (og ikke som tidli-
gere anført d. 14/12).
Nærmere information fra Michelly.
Stavgængerne fortsætter træningen mandage kl. 
10.

Powerwalk:
Træningen fortsætter ad stierne i Tune 
mandage kl. 18.
Juleafslutning d. 14. december sammen med løb.
Træningen genoptages d. 4. januar 2016.

CykelMotion:
Der er nu kun cykling søndage kl. 9.30. Tilmel-
ding via TCM’s hjemmeside.
Ved sæsonafslutningen blev der uddelt forskellige 
pokaler, hvorfra kan nævnes:
Bedste træningsindsats søndag: Keld Salkvist.
Bedste træningsindsats tirsdag: Kim Skovbo.

Det samlede resultat af sommerkonkurrencen
blev:
Nr. 1: Daniel Wind med 28 points.
Nr. 2: Søren Sewohl Pedersen med 27 points.
Nr. 3: Danni Hoffmeister med 25 points.

Krocket:
Sidste Krocket arrangement iTune 
løb af stabelen søndag d. 8/11.  
75 spillere fra forskellige klubber 
på Sjælland mødte op kl. 9.30, 
og så blev der ellers spillet i lidt blæsende vejr, 
men dog også i dejligt solskin, så det var en flot 
november søndag. Der blev ikke spillet om point, 
det var ren hygge, så mange af spillets finur-
ligheder blev afprøvet, nu da det ikke indvirkede 
fatalt på kampenes resultater. Efter frokost i 
Cafeteriet, havde 20 spillere lyst til mere krocket, 
så vi sluttede først kl. 15.30.Tune IF Krocket kan 
se tilbage på et 2015, hvor det første Danmarks-
mesterskab blev afholdt på vores fantastiske 
anlæg. 

forts. side 17….

TRIM

TUNE IF
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…Trim, forts. fra side 16

I 2016 er vi desværre ikke blevet tildelt noget DM 
i en af de 3 kategorier, men vi vil melde os ”på 
banen” igen i 2017, hvor vi håber, DGI stadig kan 
huske, hvilket veltilrettelagt DM, Tune IF Krocket 
var vært for i år.

Tune IF Krocket ønsker alle en glædelig Jul

60 Dage.dk
Sydkysten gennemfører i januar 
sundhedskampagnen ”60 Dage.dk 
– bliv en sundere udgave af dig 
selv”.

Et af Trims hovedformål er at forbedre medlem-
mernes livskvalitet og fysiske formåen gennem 
udendørs motion og socialt samvær. Vi har derfor 
besluttet at støtte op om kampagnen og opfordrer 
vore medlemmer til at deltage i kampagnen, som 
indebærer, at man over 60 dage fra 18. januar 
dagligt online skal registrere sin kost, rygning, 
motion, søvn m.v.
Man får via et pointsystem ved starten fastlagt sit 
sundhedsindeks og ideen er, at man i perioden i 
konkurrence med sig selv og/eller andre skal 
forbedre dette indeks.
Se mere om kampagnen på: www.60dage.dk
Deltagerudgiften er kr. 100,-, hvoraf halvdelen til-
falder den klub, man stiller op for.
Vore aktive løbere er allerede i gang med at danne 
hold, og man kan finde flere oplysninger og følge 
forløbet på Facebook under ”Løbeklubben i Tune” 

Vi håber, at også andre motionister tager udfor-
dringen op, så rigtig mange bliver ”en sundere 
udgave af sig selv”.

Nyt klubhus sammen med Bridge –
i den tidligere Tandklinik: 
Ombygningen er nu gået i gang og ventes afslut-
tet medio januar. Vi har nedsat et lille udvalg, der 
sammen med repræsentanter for Bridge, skal stå 
for indretning og sikre bedst mulig udnyttelse af 
de nye lokaliteter. 

Kontingent 2016: 
Trim har de senere år haft underskud på driften. 
Indretningen af det nye klubhus vil også koste lidt, 
så bestyrelsen har besluttet at hæve kontingentet 
for 2016 til kr. 200,-. Alle medlemmer vil få mail 
angående fornyelse af medlemskabet i begyndel-
sen af januar. 

Hedelandsløb: 
Løbet afholdes altid den første søndag i måneden 
kl. 10.00. De næste løb er d. 6/12-15 og d. 3/1-16. 
I december er der mange lodtrækningspræmier. 
Se mere om løbet, distancer, deltagere og tider på 
www.flongkondi.dk

Vandring:
Mandagsvandring kl. 10.00. Der vil altid være to ruter. En kort på 6-8 km og en lidt længere på op til 10 
km. Vi vandrer alle mandage året ud og ønsker hinanden godt nytår d. 4. januar kl. 10.00. 
Onsdagsvandring er kl. 9.00 året rundt. Sigtet er 10 km på to timer. 

Sidste vandretur i 2015 er torsdag d. 3. december kl. 10.00. Julevandring i Hedeland med 
efterfølgende sæsonafslutning i klubhuset. 

Vi starter igen i 2016 d. 6. januar kl. 9.00 med en tur til Køge Ås og Køge By. Vi skal bl.a. tæt på de 
store trafikanlæg som følge af den nye jernbane med nye stationer. 

 Nærmere turbeskrivelse af alle ture fremgår af de enkelte turinvitationer. 
 Tilmelding til mailadressen: vandring@tune-if.dk 3 dage før turen. 
 Spørgsmål kan rettes til Fritz på tlf. 4613 9101/mobil 2129 2159 eller på anførte mail. 

Bestyrelsen vil her ønske alle medlemmer en rigtig glædelig Jul  
med tak for jeres gode humør og positive tilgang til træningerne.   

Godt Nytår og på gensyn til et aktivt 2016. 

p.b.v. Fritz 

TRIM

TUNE IF
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Fodbold 
Tune IF Fodbold afholder 

G E N E R A L F O R S A M L I N G 
Torsdag d. 11. februar 2016  

kl. 19.30 i Tune-Hallen 
Dagsorden i.h.t. Tune IF’s vedtægter. Forslag skal være formand  

Per Lund Sørensen i hænde 8 dage før generalforsamlingen. 
 

Fodboldafdelingen siger tak for sæsonen 2015 til 
alle spillere, trænere, ledere, sponsorer, Hallens 
personale samt Fodboldens Venner.
Tak for et fantastisk år, afsluttende med 1. holdets 
oprykning til serie 2.
Håber, at vi alle mødes i det nye år til en ny og 
spændende sæson.

Glædelig Jul og godt Nytår til alle!
Per Lund Sørensen, formand

Er du født i 2011, og har lyst til at 
lære at spille fodbold, så tag din 
far og/eller mor med op i

Tune-Hal 1 
Lørdag d. 16. januar 2016 kl. 10.

Hvis du/I har nogen spørgsmål, kan man ringe til:
Søren Petersen, ungdomsformand /tlf. 5194 6221.

Juletræssalg!
Fodboldafdelingen sælger igen i år flotte juletræer fra pladsen foran SuperBrugsen.
Vi starter søndag d. 29/11 fra kl. 12.00-16.00. Herefter hver lørdag/søndag op til jul
fra kl. 10.00-16.00 samt alle hverdage fra kl. 17.00-19.00. Sidste dag: onsdag d. 23/12
Træerne er af fin kvalitet, og drengene pakker dem i net, når du har valgt træet.

Verona Cup:
I efterårsferien tog årg. 02 til Italien for at spille 
Verona Cup. Lad os bare sige med det samme, at 
det var en super tur med de fantastiske drenge. 
Ren hygge og sjov uden for banerne, og en mand-
folkeindsats, sammenhold og flot spil på banerne.
Vi var meldt til årg. 01, så det var nogle store 
drenge, vi mødte. Men med de kvaliteter, vores 
drenge har, gik vi ubesejret igennem puljen med 

max. point. Det blev fejret med maner sammen
med Oscars fødselsdag.. . 
Dagen efter var det tid til kvartfinaler, hvor vi
uheldigvis løb ind i et mesterrækkehold.  
Mange troede, at det ville blive et to-cifret
nederlag, men drengene kæmpede, så blodet 
sprøjtede.  
Til trods for stor opbakning fra vores rejse-

kammerater (Måløv), som
 vi delte bus med på hele 

Alt i alt var turen rigtig 
god og et stort minde for
alle 23 drenge og 5 voksne.

 Vi vil gerne takke Tune 
IF,Lions Club Tune samt 
Fodboldens Venner for 
deres bidrag til turen. 
Sportslig hilsen fra trænere 
og ledere fra årg. 02. 

forts. side 20….

turen, blev det desværre til 
et 3-0 nederlag. 

TUNE IF

FODBOLD

Verona Cup.



Få et lånebevis, når du skal have ny bil
Med et lånebevis i hånden kan du i ro og mag gå ud og finde den helt rigtige bil. Så har du et godt 
udgangspunkt for at handle, når du står hos bilforhandleren. Dit lånebevis er gratis og gælder, 
både når du skal købe helt ny bil, og når du skal købe én, der er brugt.

Bestil lånebevis på nordea.dk./bil eller ring hele døgnet på 70 33 33 33

Klinik for fodterapi  
v/ statsautoriseret fodterapeut Anya Sklander Nielsen

Østergade 17, 4030  Tune

Telefon 46 13 85 10 • www.tunefod.dk

Gavekort udstedes

Din garanti for en professionel fodbehandling • Giver også behandling i eget hjem • Velvære for dig og dine fødder

Tømrermester Leif Andersen aps
Lundevej 11 - 4030 Tune

Tlf. 46 13 90 68
Mobil 40 53 90 68

Alt tømrer- og snedkerarbejde udføres

Tune Fysioterapi
 Sportsskader - Hurtig behandling
 Kranie Sakral Terapi

v/ Lene Pape
Tune Center 5 c, 4030 Tune. Tlf. 46 13 71 01

Tlf. 46 13 80 80 Mobil Niels 20 93 80 80 
Fax 46 13 80 58 Mobil Tonny 20 83 80 80 www.fatoca.dk

TAGDÆKNING ApS

MEDLEM AF DANSKE TAGDÆKKERMESTRES BRANCHEFORENING OG GARANTIFOND

Industrihegnet 7 · DK-4030 Tune

BEDSTE TAG OVERHOVEDET...
Nyt-Reparation og Vedligeholdelse

REVISION I/S

A
LP

H
A

Søren Nymann
Lene Boldt Lindholm
Tune Center 16 B, 4030 Tune

www.alpha-revision.dk
Tlf. 46 13 77 77Annoncer - kontakt:

Kirsten Nielsen
Tlf. 46 13 82 87

Mob. 26 40 88 82
kirsten.nielsen@tunenet.dk

STØT ANNONCØRERNE

NØRREGADE 5

Annoncer - kontakt:
Kirsten Nielsen
Tlf. 46 13 82 87

Mob. 26 40 88 82
kirsten.nielsen@tunenet.dk

STØT ANNONCØRERNE
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….Fodbold, forts. fra side 18

Ungdomsafslutningen 2015:
blev holdt d. 6/11 med over 200 børn i alders-
gruppen 1997-2010. Det er en fornøjelse, at 
næsten alle ungdomsspillere deltager denne dag, 
og det store antal medførte, at vi igen i år havde 
valgt at dele det op således, at de yngste startede 
kl. 15.45. – De yngste børn spillede den planlagte 
turnering på tværs, hvilket gjorde, at børnene på 
denne måde kom til at spille rigtig mange kampe 
og med små pauser mellem kampene. 
Da turneringen for yngste årgange var overstået, 
havde trænerne, som tidligere år, valgt at uddele 
en præmie til alle spillere for årgangen. 

De modtog en fodboldspiller 
på en sokkel og en slikpose. 

De ældste årgange mødte kl. 17.30 og spillede 
almindelig indefodbold og futsal. På grund af rig-
tig mange spillere, kom deltagerne ikke til at spille 
så mange kampe, selvom Fodboldafdelingen
benyttede alle 3 haller.
Da kampene var afviklet, blev der uddelt medaljer 
til vinderne af stævnet samt kåring af Årets 
Spiller og Årets Fighter.

Søren

Årets Spiller:  Årets Fighter:  
1999-01 Piger - hold 1: Marie Julie Pedersen Sasha Gehl
2003 Piger - hold 1: Luna Heisel Julie Bakkendorf Pedersen
2003 Piger - hold 2: Marie Sonne Kristensen Ida Maria Sjøberg-Nielsen
1997-99 - hold 1: Thomas Vestergaard Lynge Østergaard
2000-01 - hold 1: Frederik Holm Peter Schmitz Salomonsen
2002 - hold 1: Emil Kruse Hajdarevic Jacob Pedersen
2002-03 - hold 1: Benjamin Kruse Hajdarevic Ludvig Mørup Ellegaard
2003 - hold 1: Nikolaj Merrald Pedersen Mads Bell Holm
2004 - hold 1: Frederik Mygind Kasper Veng
2005 - hold 1: Frederik Sonnesen Carl-Gustav Brahe
2005 - hold 2: Chad Chester Somaza Mikkel Stryhn Andersen
2006 - hold 1: Nikolai Lønstrup Noah Bell Holm
2006 - hold 2: Marcus Larsen Marcus Johansen
2006 Piger - hold 1: Julie Jensen Rebecca Frølund

Årgang: 

TUNE IF

FODBOLD
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Årets spillere.

….Fodbold, forts. fra side 20

Afslutningsfest for Seniorafdelingen: 
Samme dag som årets sidste 1. holdkamp blev der 
traditionen tro afholdt afslutningsfest for alle klub-
bens hold i Seniorafdelingen. Et rekordstort antal 
festklædte og ikke mindst feststemte spillere og 
påhæng troppede op i Hallens Cafeteria for at sige 
tak for en god sæson.  
Det var samtidig også lejlighed til at hylde de 
spillere, som havde gjort sig særligt bemærkede i 
løbet af året, samt for spillerne til at sige tak til 
deres trænere og ledere for det arbejde, de har 
gjort for holdet i år. 
Det blev en sjov og festlig aften, med godt humør, 

mange inspirerende taler og positive tilkendegivel-
ser, som alt sammen bestemt lover godt for et rig-
tigt spændende 2016 for alle hold.  

På gensyn i 2016 - Jan 

Årets spillere – fra venstre mod højre: 
Fighter - Senior 1:        Nicholas Nordberg 
Spiller - Senior 1:  Sebastian Bernhardt 
Spiller - Old Star:  Martin “Hugo” Jensen
Spiller - Old Girls:  Diana Øvre 
Spiller - Senior 3:  Kim Ravn Petersen 
Spiller - Gr.Old M:  Knud Eriksen 
Spiller - Senior 2:  Nicolai Pohl 

Fodboldens Venner i Tune afholder 
Stort Julebanko søndag d. 6. december kl. 13.00 i Tune Borgerhus 

med masser af gevinster og et julelotteri med mange flotte gevinster. 

Kom og vær med og støt fodboldungdommen i Tune og få samtidig en  
hyggelig eftermiddag ud af det. Traditionen tro serverer vi lidt frokost med  

bl.a. en sildemad! Tag familie og venner med. Der kan købes kaffe, øl og  
vand til rimelige priser. Vi spiller også Mini- og Lykke Banko samt Bingolo. 

Lodtrækning på kontrolkuponer, Kinesisk Lotteri og 21’ Spil.

Tune IF Fodbold i Serie 2 
Efter 10 år i Serie 3 og med placeringer lige under 
oprykningsstregen de seneste 4-5 år, var det en 
kæmpe forløsning, da det endelig lykkedes 
klubbens 1. hold at vinde rækken i efteråret og 
dermed rykke op i Serie 2 i 2016. 
Allerede i 3. sidste kamp blev oprykningen en rea-
litet, og i sidste kamp på hjemmebane lørdag d. 
7/11 blev førstepladsen i rækken konsolideret med 
endnu en sejr.  
 Efterfølgende var der stor jubel blandt spillerne, 
samt hos trænere og ledere omkring holdet. 
Et stort til lykke her fra til alle spillerne samt til 
træner Lars Bitte og holdleder Morten Blank,
som begge fortsætter i 2016.  
Det er klubben glade for, og ser frem til de nye 

større udfordringer, som de to skal lede holdet 
igennem i den nye sæson.
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Håndbold 
Klubdag med top-opgør:
Søndag d. 1/11 var der klubdag i Tune-Hallen, hvor alle 
ungdomshold undtagen U18-drengene spillede hjemme-
kampe. På klubdagen er der indløb og præsentation, 
speakning og kåring af kampens spillere for begge hold. 
SuperBrugsen sponsorerede frugt og DanBolig en trøje 
til en spiller, der havde gjort sig bemærket med en flot 
detalje. Dagen blev startet med U14 pige B-holdet, som 
spillede en flot kamp og vandt over Brøndby med 11-
10. Herefter spillede vores U10-hold en flot kamp mod 
TIK Taastrup, der har et af de bedste U10-hold. Tune 
var i front indtil midt i 2. halvleg og måtte til sidst se sig 
besejret 9-12. U14-drengene har holdfællesskab med 
Fløng Hedehusene, og de hold i A- og B-rækken viste 
godt sammenhold. B-holdet vandt klart, mens A-holdet 
tabte knebent.
U14 Pige A-holdet skulle spille top-opgør i deres pulje, 
og da begge hold havde vundet alle deres kampe, var 
der forventning om en tæt og nervepirrende kamp. Det 
blev det dog aldrig, da Tune-pigerne lagde flot ud med 
godt angrebsspil og en tændt Beckmann i målet, der 
reddede to straffekast indenfor de første 10 minutter. 
Pigerne holdt koncentrationen og vandt sikkert 25-11. 
U-16 pigerne fortsatte de gode takter og vandt ligeledes 
klart 27-15 over HK Isefjord. Herefter var det Seniorer-
ne og OldBoys tur, der alle kunne bruge klubdage lidt 
oftere, da den ekstra stemning gav sejre.

Tak til ungdomsudvalget for gennemførelse, 
til vores sponsorer for at hjælpe med at skaffe 

de gode rammer, og selvfølgelig tilskuerne,
som giver den gode stemning.

Holdfællesskaber:
Tune IF Håndbold har i denne sæson indgået hold-
fællesskab med FHH90 (Fløng Hedehusene) for vores 
U14-drenge og med Roskilde Håndbold for vores U18-
drenge. Grunden har i begge tilfælde været, at vi har 
haft få spillere og således har været meget sårbare for 
skader og afbud.
For U14-drengene havde FHH90 ca. 1½ hold og derfor 
mange oversiddere, så det var ideelt at gå sammen med 
2 hold. Træningen har været en udfordring, mens dren-
gene, efter en indledende skepsis, har taget rigtigt godt 
imod nye holdkammerater. Roskilde Håndbold hen-
vendte sig til os, da de havde en lille håndfuld spillere, 
der gerne ville spille håndbold, men ikke bruge den tid, 
der skal til for at være en del af deres 1. div. hold. Vi 
havde brug for at supplere de 8 spillere, vi havde, så til-
sammen har vi et hold, der kan være med i 2. div. Vi 
følger selvfølgelig disse tiltag med stor interesse fra 
Tune IF Håndbold og lærer meget undervejs.

HÅNDBOLD

TUNE IF
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-En del af familien...

Følger livet lokalt på print og net.

sydkysten.dk 

Sydkysten

Rikkes Fodklinik Velvære til dine fødder
En fodbehandling består af:
· fodbad
· beskæring af hård hud og ligtorne
· klipning, fræsning og rensning af negle
· creme, let fodmassage og løbende vejledning

Rikke Veng Andersen
Byagerparken 107, 4030 Tune
Tlf. 2066 7507
www.rikkesfod.dk
info@rikkesfod.dk

Annoncer - kontakt:
Kirsten Nielsen
Tlf. 46 13 82 87

Mob. 26 40 88 82
kirsten.nielsen@tunenet.dk

STØT ANNONCØRERNE

• Rep. af alle bilmærker 
• Opbevaring af dæk 
• Suvo undervognsbehandling 
• Pladearbejde 
• Service
• Klargøring til syn 
• Udskiftning af autoruder 

TUNE AUTO ApS 
v/Johnny Funk Petersen 

Værksted:
Industrihegnet 14,  
4030 Tune 
Tlf.:  46 13 89 63 
Fax: 46 13 65 99 

Besøg os på  
www.tunetand.dk

Nicole Nielsen  
tandlæge  
Nicole tilbyder bl.a.:
– Eftersyn og tandrensning– Paradentosebehandling– Tandfyldning med plast– Proteser
– Krone og brobehandling– Behandling af tandsmerter.

Tandlæge Nicole Nielsen ApS
Fjællestien 2 · DK-4030 Tune

www.tunetand.dk · Mail: klinik@tunetand.dk ·Tel. +45 46 13 82 88

Åben for tilgang 
af nye patienter.

Annoncer kontakt: 
Kirsten Nielsen · Tlf. 46 13 82 87 · Mob. 26 40 88 82 · kirsten.nielsen@tunenet.dk

ZONE KROP v/Sandie Kristensen

Læs mere på www.zonekrop.dk - Bestil tid på 2024 6800

· Zoneterapi
· Kostvejledning
· Massage

· Øreakupunktur
· Hot stone massage

Behandler i Tune
og Roskilde

RAB-godkendt
terapeut
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JULEHYGGE med  
Keld & Hilda Heick 

i Tune Borgerhus 
Tirsdag d. 8. december kl. 19.00

Billetpris: kr. 125,- incl. gløgg og æbleskiver
Billetsalg fra 12. november hos Tune Slagteren og Tune Borgerhus/tlf. 29 64 95 63

Se mere på www.tune-borgerhus.dk



24

 

 
  

Center for Bedre Livskvalitet
 

Du kan læse mere om CBL på www.tune-if.dk

Medlem af Tune IF’s andre afdelinger (medlemskab skal forevises ved indmeldelse):

Motionscenter

Ved indmeldelse udenfor de nævnte terminer beregnes forholdsmæssig 
kontingent frem til nærmeste termin. Dagssatsen oplyses i motionscenteret.

Kontingent betalingsterminer helårs:

Medlemskab af Center for Bedre Livskvalitet betyder at du kan deltage i:
	Fitness - Cross Fitness Tune Fight - Funktionel Træning
 Spinning Zumba - Fræk Fitness 
 Pilates - Yoga - Effekt Body Pump 
 Piloxing - Meditation Foredrag, samt ernæring og livsstil

Vær opmærksom på, at der løbende kommer nye tiltag, som er 
med i det betalte kontingent.

Center for Bedre Livskvalitet - telefon: 46 15 59 28 
E-mail: cbl@tune-if.dk

Indmeldelsestider: 
Onsdage:	 kl.	20.00	-	21.00	
Torsdage:	 kl.	20.00	-	21.00	
Eller	efter	aftale	

 Åbningstider:
 Mandag		-	torsdag:	 kl.	06.00	-	22.00
	 Fredag:		 kl.	06.00	-	20.00	*	
	 Lørdag	-	søndag:	 kl.	06.00	-	18.00	
	 *	Lukket	kl.	16.00	-	17.30	(Junior	Fitness)	

Ikke medlem af Tune IF’s andre afdelinger:

Aldersgrupper  12 måneder   CBL flex månedskontingent
15 - 25 år kr. 2.130,-  kr. 189,- 
26 - 64 år kr.  2.550,-  kr.  259,-  
Pensionister kr. 1.870,-  kr. 189,- 

Aldersgrupper  12 måneder  CBL flex månedskontingent 
15 - 18 år kr. 1.600,-  kr. 189,-  
19 - 25 år kr.  1.860,-  kr.  189,-  
26 - 64 år kr. 2.300,-  kr. 259,-  
Pensionister kr. 1.600,-  kr. 189,-  

Indmeldelse kr. 150,-  / For sen betaling kr. 75,-

  1. januar           1. april                1. juli              1. oktober 

Kontingenter pr. 1. januar 2016

Kontingent for både flex- og helårskontingent forfalder til betaling 1 måned før  
kontingentperiodens påbegyndelse.
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