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Tune IF’s Afdelingsformænd:

Badminton:     René Larsen            23-331054 badminton@tune-if.dk
Billard: Helge Glensner 40-268313 billard@tune-if.dk 
Fodbold: Per Lund Sørensen 46-138869 fodbold@tune-if.dk
Gymnastik: Jeannette Bahnsen 23-693057 gymnastik@tune-if.dk
Håndbold: Martin Østberg 22-754756 haandbold@tune-if.dk
Petanque: John Skaaning 51-836107 petanque@tune-if.dk
Svømning: Camilla Beckmann 46-138281 swim@tune-if.dk
Tennis: Peter Buch Larsen 46-138280 tennis@tune-if.dk 
Trim: Fritz Jüngling 21-292159 trim@tune-if.dk

Center for Bedre Livskvalitet: 

Daglig leder: Thomas Nielsen 46-155928 cbl@tune-if.dk
Daglig leder: Tina Greve Mathisen 46-155928 tina@tune-if.dk
 
Tune-Hallernes udvalg: Kontor: 46-138727 tunehallen@tunehallen.dk
Finn Hansen, formand: 53-569680 www.tunehallen.dk
Aage Jørgensen, kasserer: 46-139866 
Kristian Hansen, best.medl.: 43-610778 
Lise Persson, best.medl.: 46-138 220  
Sven Edelmann, best.medl.: 46-138804 Tune-Hallens Cafeteria: 46-138446
Peter Mygind, best.medl.: 30-694789 
Pauli Christensen, best.medl.: 29-464869 

 
Tune IF’s Forretningsudvalg & Hovedbestyrelse:

Formand: Sven Edelmann 46-138804 hovedformand@tune-if.dk
Kasserer: Dorthe Toftebjerg 40-718140 dorthe@tune-if.dk 
Regnskabsfører: Leif Sørensen 28-576875 regnskab@tune-if.dk
Næstformand: Pauli Christensen 29-464869 pauli@tune-if.dk
Forr.udv.: Judi Jørgensen 46-139866 judi@tune-if.dk
Forr.udv.: Villy Jensen 51-184640 villy@tune-if.dk
Forr.udv.: Lotte Jensen 30-673944 lotte@tune-if.dk
Suppleant FU: Lene Odgaard 31-139018 odgaard@tunenet.dk
Suppleant FU: Ingen p.t.  

Badminton: René Larsen 23-331054 badminton@tune-if.dk
Billard: Helge Glensner 40-268313 billard@tune-if.dk
Fodbold: Pauli Christensen 29-464869 pauli@tune-if.dk
Gymnastik: Jeannette Bahnsen 23-693057 gymnastik@tune-if.dk
Håndbold: Lene Barslund 53-364902 barslund.gregersen@tunenet.dk
Petanque: John Skaaning 51-836107 petanque@tune-if.dk
Svømning: Michael Kjær Kristensen 20-737773 mk@interexpress.dk  
Tennis: Peter Buch Larsen 46-138280 tennis@tune-if.dk 
Trim: Søren Vestergaard 31-205307 vestergaard@tunenet.dk
IT-udvalg: Bent Andersen 23-318635 bent.erik.andersen@tunenet.dk
Imageudvalg: Lise Persson 46-138220 lisepersson@post.tele.dk
Hallen: Finn Hansen 53-569680 finn@tunehallen.dk 
Referent: Claus Christiansen 46-138346 hedepil@hotmail.com
Sekretær: Inge Raagaard 46-137611 tune.if@tunenet.dk

Ansvarshavende:
Sven Edelmann
Tlf. 46 13 88 04
edelweis@tune-if.dk

Redaktion:
Anne Kaas Andersen
Tlf. 29 47 44 18
klubnyt@tune-if .dk

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

NÆSTE UDGAVE   UDKOMMER MARTS, 2016Lægges på hjemmesiden  29. februar
Sidste frist for aflevering af materiale: 15. februar 2016

KLUB1924TU
N

E 
 ID

RÆTSFOREN
IN

G

TUNE IDR ÆTSFORENING
nyt



2 32

1924TU
N

E 
 ID

RÆTSFOREN
IN

GHovedforeningen

Hjemmeside og KLUBnyt
Så skete det, vor hjemmeside og vort KLUBnyt 
på hjemmesiden gik i luften. Vi har krydset fingre 
for, at alt skulle lykkedes. Hjemmesiden kom flot i 
gang, og medlemmerne blev informeret på mail, 
alt gik ok.

Også erhvervslivet har bakket os godt op, og 
har tegnet annoncer. Der skal lyde en stor tak til 
de frivillige ledere der har gjort det til en succes. 
Har du ikke været på hjemmesiden endnu, så er 
muligheden her: www.tune-if.dk. KLUBnyt kan 
læses på linket ”KLUBnyt” i topmenuen.

Medlemmer 2015
Tune IF havde i 2015 - 4535 medlemmer, rigtig 
flot i en landsby. Af de 4535 var de 2400 under 
25 år også rigtig flot. Det er en stigning i med-
lemstal på 3,2 %, men på et tal på over 4000.

 

Medlemmer 2016 
Vi har også forventningerne til 2016, hvilket viser, 
at der er masser af optimisme i Tune IF.

Regnskabsaflevering og forventninger
Onsdag den 3. februar 2016 er afdelinger og ud-
valg indkaldt til aflevering af regnskab for 2015, 
og budget for 2016. Regnskaberne er revideret 
af afdelingens revisorer. Følgende skal afleveres:
l Underskrevet årsregnskab med driftsresultat 

og balance.
l Original revisorerklæring.
l Kopier af alle bilag vedr. lokaleudgifter.
l Driftsbudget for 2015
l	 Afdelingens værdier - til brug for forsikring 

m.v. (aktiver med værdi over kr. 2.000/stk.).
l Budget for 2016, godkendt af bestyrelsen.
l Oversigt over udbetaling af helt eller delvis skat-

tefrie godtgørelser max. kr. 5.600 (navn, adresse 
og personnuwmmer oplyses), gerne i Excel ark.

informerer
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Hovedforeningen informerer

Indvielse af Tandklinikken
Den 6. februar 2016 kl. 10 afholder Hovedforenin-
gen, Trim og Bridge reception for at markere, at 
nu er vi flyttet ind, og aktiviteterne kører herfra. 

Der har været gennemført en flot renovering, 
for at lokalerne nu passer til vore aktiviteter, der 
arbejdes også på at finde et passende navn.

Idrætspuljerne
Puljer til Idræts- og fritidsaktivite-
ter 2016. Der er nu åbent for an-
søgning af støtte til Grevepuljen, 
Breddeidrætspuljen og Elite- og 
Talentpuljen for 2016. Den samlede 
vejledning er sendt til alle bestyrel-
sesmedlemmer d. 30. december 2015.

Pavillon 2 i Tune - nye Tuneborgere
Greve kommune vurderer lige nu, hvor der skal 
opsætte en pavillon mere. Trygheds og Integrati-
onsudvalget har bedt forvaltningen om en vurde-
ring, hvor det er bedst. Der ses på Karlslunde, 
Greve Main og Tune stadion.
 

Lederuddannelse
En af de ting, der ligger mig mest på sinde er 
uddannelse af vore ledere og bestyrelsesmed-
lemmer. Ser vi bredt, så er en af idrættens stærke 
sider, at vi kommer med meget forskellig bag-
grund og bringer forskellige værdier med ind i 
bestyrelsesarbejdet. 

Men vi er ikke ledere, fordi vi er valgt 
(vi har fået ansvaret), men det at bliver 

leder, lærer vi ikke over en nat. Der-
for skal Tune IF drage omsorg for 
videreuddannelse.

Har du medansvaret for at realisere 
Tune IF’s strategiske mål? Kan du 

skabe mening og engagement blandt 
dine medlemmer/medarbejdere,  

så I sammen får succes og opnår re-
sultater. Lederuddannelse giver dig indsigt 

og værktøjer. Vi skal sammen sikre Tune IF for 
fremtiden. 

Med venlig hilsen
Sven Edelmann

Ansøgningsfrist for alle 3. puljer er 14. februar 2016 

SVØMNING

TUNE IFSvømning
Tune IF Svømmeafdeling afholder

Generalforsamling
Torsdag d. 17. marts 2016 kl. 19.30 i Tune-Hallen 

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

FODBOLD

Fodbold
Tune IF Fodboldafdeling afholder 

Generalforsamling
Torsdag den 11. februar 2016 kl. 19.30 i Tune Hallen

Dagsorden i.h.t. Tune IF ś vedtægter.
Forslag skal være formand Per Lund Sørensen  
i hænde 8 dage før generalforsamlingen.

Søndag d. 3. aprilForårsopvisning i Gymnastikafdelingen
Læs mere i næste  KLUBnyt

GYMNASTIK

TUNE IFGymnastik
Tune IF Gymnastikafdeling afholder

Generalforsamling
Torsdag d.10. marts 2016 kl. 17.30 i Klublokalet 

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

Husk fodboldskolen i uge 26
Drenge og piger, årgang 2001-2008

Tilmeldingen starter 1. marts og foregår gennem:

www.dbu.dk

eller tlf. : 43265400

Noget at glæde sig til...
Søren og Pauli
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Badminton
BADMINTON

TUNE IF

Senior
Sæsonen er godt i gang og vi kan konstatere, 

at banerne er fyldt op på træningstiderne 
kl. 20-22 om tirsdagen. Der har igennem hele 
sæsonen været mellem 22-25 til træning, hvilket 
har været med til at give en 
god dynamik. Ekstra positivt 
har været, at vi i år har fået nye 
spillere, som bl.a. kommer fra 
det nedlagte Hedehusene og 
fra Roskilde. 

Jeg vil gerne benytte lejlighe-
den til at takke dem hver især, for at bidrage med 
noget ekstra. Martin P. for hans flid og smittende 
glæde, Kristian for hans enorme fighter gen, og 
ikke mindst Kim der konstant lyder som en sæk 
tabte kartofler, når han med et smil kaster sig 
rundt på banen. Han laver også gerne helikopte-

ren. En ung mand med mange evner. 
1. holdet i sjællandsserien sluttede grundspillet 

som nr. 6 ud af 8, hvilket faktisk er en placering 
bedre end sidste år.

2. holdet i serie 2 ligger efter 5 
kampe nr. 5, og da de mangler 
at møde nr. 6 og 7, er chancerne 
for at avancere til en 4 plads eller 
bedre, rimeligt gode. 

Vi byder velkommen til alle, der 
skulle have lyst til at se badminton 

på konkurrence plan. Hjemmekampene er an-
nonceret i gangen ved hal 2.

Med sportslig hilsen 
Træner Henrik Bjerre 

Så er der gået en halv sæson og vi har fejret 
10 års jubilæum den 6. januar med lidt ekstra 

godt at spise og meget stor opbakning. Vi måtte 
have alle banerne i brug i begge haller. Efterføl-
gende var der 57 til spisning og hygge, meget 
flot. Da vi startede i januar 2006 var vi ca. 17 
spillere. Nu er vi 65.

Vi har spillet holdkamp i Karlslunde første gang 
19. november, og 14. januar så nu glæder vi os til 
den sidste kamp torsdag den 25. februar hvor vi 
håber på gode resultater.
 
Hilsen Finn, Viggo og Susanne

Ældrebadminton

“Vi byder velkommen til 
alle, der skulle have lyst  
til at se badminton på 
konkurrence plan.”
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SuperBrugsen Tune støtter Tune IF 
Åbningstider: Alle dage kl. 08.00 - 20.00

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

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

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

Ældrebadminton
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Trim

Nyt klubhus 
Det nye klubhus tages i brug fra mandag den 8. 
februar, idet håndværkerne har fulgt tidsplanen 
og vi flytter vore ting i uge 5. Vi glæder os til at 
tage de funktionelle og pæne lokaler i brug. 

Klubhusindvielse og reception
Det nye klubhus indvies ved en lille reception 
lørdag den 6. februar kl. 10.00-11.30, hvor alle er 
velkomne til at kigge forbi, og bese lokaliteterne.

Aftenorienteringsløb 
Løbet indgår i år som en aktivitet under  

60dage.dk. Starten vil være fra vort nye klubhus, 
og der vil være forplejning som sædvanligt  
efter løbet. Vi forventer det bliver den 29. februar 
kl. 18.00, men følg med på Facebook ”Løbeklub-
ben i Tune” og se opslag i klubhuset.

60 dage.dk
Når dette læses er kampagnen skudt i gang, og 
vi håber deltagerne herved bliver motiveret til et 
lidt sundere liv.

Generalforsamling
Der indkaldes hermed til den årlige ordinære ge-
neralforsamling i klubhuset tirsdag den 8. marts 
kl. 19.00.

Hedelands Naturtrail 10. april
Dette nye, spændende løb i Hedeland med 
startsted fra Tune-Hallerne, arrangeres som tidli-
gere sammen med FHI Fløng Kondi. Se mere om 
løbet på www.naturtrail.dk ligesom du kan følge 
med i arrangementet på Facebook: 
www.facebook.com/HedelandsBjerglob.
Der er ikke nogen maratonrute i år, men  

Allerførst skal der lyde et stort til lykke til  
projektgruppen, der fik den nye hjemmeside  
i luften til aftalt tid og stort set uden problemer 
– set fra vor side.

Som nævnt i januarudgaven vil vi fremover kun omtale  
nyheder, og aktuelle tiltag. Trims indlæg (Se link i venstre 

side) og trænings tider vil altid kunne findes på hjemmesiden. 
 Derfor er det vigtigt, at når du modtager mail med info  
om, at KLUBnyt er lagt på nettet, at du så også kigger på  
vor hjemmeside: 

www.tunetrim.dk

Særlige aktiviteter
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TRIM

TUNE IF

vi garanterer, at der er store udfordringer på den 
lange rute på 22.8 km.

Hjælpere til Hedelands Naturtrail
Vi skal bruge mange hjælpere til løbet. De der 
har hjulpet os tidligere, vil få tilsendt en mail i slut-
ningen af februar, men har du lyst til at hjælpe os 
nogle timer, så send en mail til fritz@tunenet.dk. 
 
Hedelandsløb
De næste løb er den 7. februar og 6. marts.
Se mere om løbet, distancer, deltagere og tider 
på www.flongkondi.dk.

Kontingent 2016  
Kontingent for 2016 er kr. 200,-. Mail med infor-
mation herom er udsendt 2. januar. Har du ikke 
fået nogen mail, bedes du rette henvendelse til 
vor kasserer Lisbeth Jensen på e-mail:  
vej@tunenet.dk. Du kan naturligvis altid selv mel-
de dig ind via hjemmesiden.

Vandreture
Årets første vandretur gennem Greve Skov, og 
ad den næsten færdige Hedebosti, blev gen-
nemført i bidende kulde onsdag den 6. januar. 
Nærmere beskrivelse af turene fremgår af de en-
kelte turinvitationer. Tilmelding til mailadressen: 
vandring@tune-if.dk 3 dage før turen. 

Spørgsmål kan rettes til Fritz på  
tlf. 46139101 eller mobil 21292159 
eller på anførte mail

P.b.v.  Fritz

De følgende ture er:

Onsdag den 17. februar kl. 9.00:  
Fra Sjælør til Christianshavn.

Torsdag den 10. marts kl. 9.00: 
Vandretur ved Allerslev
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Det var en trist meddelelse, vi modtog sidst 
på året. Vores ældste og meget afholdte 

bridgespiller, Harry Petersen afgik ved døden 
den 22. december 2015. Harry Petersen havde 
spillet bridge i flere år, før han blev medlem af 
Tune Bridgeklub, der startede op i 2011. 

Harry Petersen blev hurtigt en del af klubben 
og nød stor respekt både som menneske, og 
som spiller. Vi vil alle mindes Harry Petersen for 
hans positive tilgang til tilværelsen. Ære være 
hans minde.

Så tager vi hul på et nyt år, dels fortsætter vi, 
som vi altid har gjort, men nyt kommer også til. 
Måske vil vi flere gange komme til at spille i 2 
rækker, og måske kan vi indbyde en anden klub 
til at besøge os og dem af os, der har lyst, kan 
få spillet med andre udefra. Vi er nu nået dertil, 
at vi godt kan prøve at spille med andre på et 
venskabeligt og kompetent niveau.

På gensyn i 2016, Jørgen Ypkendanz 
Tlf. 46 13 83 81 vil besvare evt. spørgsmål

BRIDGE

TUNE IFBridge

Tak til Lizzie for flotte 

borddekorationer

I ønskes alle et rigtig godt nytår, 
og tak for året der gik

Tak for det flotte juleafslutningsarrangement. Tak til festudvalget, der var 
primusmotor for festlighederne. Tak for de festlige indslag under middagen 
og til konferencieren, der havde styr på indslagene, og alle deltagernes gode, 
smittende humør.

Der var vinpræmier til nr. 1 og 2  
i de 2 spillende rækker:

Række Øst:
2. plads: Ruth og Mogens
1. plads: Svend Erik og Elise

Række Vest:
2 plads: Sanni og Gurli
1. plads: Jetty og Thea 
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BILLARD 

TUNE IFBillard

Vi prøver at samle så mange medlemmer som muligt 
den første tirsdag i månederne februar, marts, april og 

maj, og afslutter sæsonen i juni.  Vi spiller om Vinpræmi-
er disse dage. For at deltage, skal der krydses af på den 
ophængte liste i Billard lokalet. Det koster 30 kroner hver 
gang du deltager, som går til præmier og afslutning, for 
dem som har deltaget.

Vores holdturneringer mod andre klubber på Sjælland, 
er gået rimeligt godt, idet vi i vores Pulje under DDBU 
I Serie 3, i øjeblikket er på en 2. plads for 8 kampe. Vi 
mangler stadig at spille, mod Hvalsø – Solrød – Rødovre 
og sidst mod Holbæk1. Pøj, Pøj til holdet. 

Alle gamle og nye medlemmer, ønskes her 
fortsat gode matcher ved billardbordene.

Kommende arrangementer: 
 
 16. februar: Vinsmagning i samarbejde  
  med SuperBrugsen 
   1. marts: Generalforsamling 

 11. marts: Countryarrangement

Tune Borgerhus 
Lundegårdshegnet 15 
4030 Tune 
Tlf.: 29 64 95 63 
www.tune-borgerhus.dk

Udlejning af lokaler, inkl. service,  
borde og stole, til din næste fest

Tune Hallernes Cafe- & Selskabslokaler
... også ud af huset

Kim & Linda Andersen 
Tlf.: 46 13 84 46 

www.tunehallen.dk/cafeteria

Dagens ret 
mandag - torsdag

Vælg mellem 4 retter hver dag

Vi er nu påbegyndt anden halvdel af sæsonen,  
og indretning af vores kommende hyggerum er i gang.
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HÅNDBOLD

TUNE IFHåndbold
U14-hold til intim-stævne
Juleferien kan lige så godt bruges fornuftigt, og 
for håndboldspillere er et par dage med hånd-
bold selvfølgelig et plus, så da Hvidovre invite-
rede vores U14-hold til intim-stævne den 28. og 
29. december, var dette et godt alternativ til et 
julestævne. De to U14-pigehold fik kampe mod 
Hvidovre og Ballerup, mens vores drenge, der er 
i holdfællesskab med Fløng Hedehusene, spil-
lede mod Hvidovre og AG. Efter at have spillet 
nogle gode kampe, var der lagt vægt på hygge, 
og pleje de sociale relationer. 

Juleafslutning for 
ungdom med herre-håndbold

Årets juleafslutning for ungdomsholdene var i 
år fællesspisning i Tune, før turen gik til Brøndby 
Hallen til et håndboldbrag mellem KIF Kolding 
København og Midtjylland. En god lejlighed til at 
være sammen på tværs af holdene og selvfølge-
lig få øvet alle hold i kunsten at heppe. Selvom 
det var en helt igennem god dag, var de tradi-
tionelle håndboldkampe på tværs af holdene 
savnet! 

Tune IF Håndboldafdeling afholder
Generelforsamling 
Tirsdag d. 5. april kl. 19.30 i Logen

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

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.
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TENNIS

TUNE IFTennis
Tune IF Tennis afholder

Generalforsamling
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.

Tune IF Tennis’ ungdomsafdeling afholdte igen i 2015 arrange-
ment med julehygge, nissehuer, pebernødder og masser af sjove 

lege og konkurrencer i hal 3. 16 unge deltog, og der blev kæmpet 
for hver eneste pose med nisseskum som var præmier. De to trænere 
Ditlev og Andreas fandt på sjove lege og spas med ungerne.

Tak for sidste år, og vi ser frem til det nye år med masser af spil og 
samvær, og ikke mindst med et afsluttende arrangement med inden-
dørs klubmesterskab.

Der vil være lidt mad efter 

generalforsamlingen

Malermester
Leif Kristensen

Lindevej 18 
 4030 Tune 

Mobil: 40 74 72 33

 Mail:
 malermesterleifkristensen@tunenet.dk

 
Medlem af  

garantiordningen
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CBL
Junior Fitness (12-15 år), 
styrketræning i CBL

CBL tilbyder styrketræning med fokus på 
rigtig teknik og grundig instruktion 

hver fredag fra 16.00 til 17.30 af vores uddanne-
de junior-instruktører. Kontakt CBL på mail:  
cbl@tune-if.dk, tlf. 46 15 59 28, eller kig op om 
fredagen mellem kl. 16.00 og 17.30 sammen 
med din dreng/pige.

Junior Fitness koster 500,- for perioden 1. 
februar til og med juni. Nye medlemmer betaler 
indmeldelsesgebyr på 150,- kr. Udover dette kan 
de unge træne sammen med far/mor resten af 
ugen. (Far eller mor skal være medlem af CBL).

Når der er Junior Fitness i motionscenteret er 
der lukket for alle andre brugere. 

Læs mere på CBĹs hjemmeside,  
Junior Fitness Info.

Kr. 500,- for hele perioden  1. februar til og med juni

Nyt knæhold i CBL
Gigtforeningen og Syddansk Universitet har 
udarbejdet et koncept for træning af knæ. Det 
har vist særdeles gode resultater, og vore in-
struktører har allerede været på studiebesøg, og 
de færdiguddannes i løbet af marts måned. Læs 
mere på CBL’s hjemmeside – Nyheder. Hold 
dig orienteret i næste udgave af KLUBnyt eller 
kontakt CBL på mail: cbl@tune-if.dk

Nyt træningsprogram – nye øvelser  
– ny inspiration
Vi håber at du er kommet rigtig godt i gang med 
træningen i det nye år. Har du behov for ny inspi-
ration til din træning, og nye træningsøvelser?
CBL’s instruktører står klar og vil meget gerne 
hjælpe dig med et nyt og inspirerende træ-
ningsprogram – så send os en mail:  
cbl@tune-if.dk eller ring på 46 15 59 28.
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En lille historie fra CBL

I efteråret 2015, da Lauritz endelig blev 12 år, 
startede han til juniorfitness. Lauritz træner seri-

øst og engageret 1½ time om fredagen, hvor der 
er fuld fokus på de unge og deres træning. Selv-
om træningen er individuel, er det også en social 
motionsform, da de unge går sammen rundt til 
en del af øvelserne. De hjælper og opmuntrer 
hinanden, de hygger sig, der er et godt sammen-
hold, og selvfølgelig er der også et konkurren-
ceelement der spiller ind. 

Lauritz og jeg træner sammen en gang i hver-
dagen, og en gang i weekenden. Det er ren 
kvalitetstid hvor vi følges ad rundt til de forskellige 
øvelser. Motion, samvær og nærvær har CBL givet 
os på en ny måde. Det er helt klart noget som jeg 
vil anbefale til andre forældre og deres børn.

Hilsen Sanni Leth

“De hjælper  
og opmuntrer  
hinanden...”

Alle er velkomne

Krop og Bevægelse – en rigtig god  
funktionel træning.
På holdet Krop og Bevægelse er Henrik Larsen 
instruktør, og træningen har fokus på muskel-
træning, bevægelse af led, balance og stabilitet. 
Øvelserne udføres langsomt med og uden be-
lastning. Krop og Bevægelse træner hver tirsdag 
kl. 17.45-18.45 i Selskabslokalet i Tune Hallen.

Læs mere på CBL’s hjemmeside, Krop og be-
vægelse Info, hvor du også kan booke dig med 
dit medlemsnummer.

Meditation – søg efter  
din indre harmoni
CBL tilbyder meditation tirsdag kl. 19-20 i Tune 
Hallens lille mødelokale, med Lenette B. Rasmus-
sen som instruktør.  Kliniske studier viser en ned-
gang i migræneanfald, søvnløshed, irritabel tarm, 
angst- og panikanfald, lavere blodtryk, forbedret 
kondition og koncentration. 

Læs mere på CBL’s hjemmeside, Meditation 
Info, hvor du også kan booke dig med dit  
medlemsnummer.
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Dobbelt verdensmester i kettlebell sport

CBL har nu fået sin egen verdensmester 
inden for Girevoy Sport, eller kettle-

bell sport, som den også bliver kaldt. Det foregik 
i Dublin, Irland, og var det hidtil største VM inden 
for sporten, med ikke mindre end 36 deltagende 
nationer og næsten 600 atleter. Danmark stillede 
med 8 atleter - deriblandt 2 fra Tune. 

Pierre Maegaard Knudsen havde valgt at stille 
op i 3 discipliner. Det blev til en 1. plads og 
guldmedalje i begge Biathlon-grupper, og en 
2. plads og sølvmedalje i Long Cycle, samt en 
ny danmarksrekord i Long Cycle. Nu kan Pierre 

for første gang, efter 3,5 år som konkurrenceat-
let, kalde sig verdensmester i Girevoy Sport. De 
sidste 3 år har Pierre trænet under russiske Anton 
Anasenko (13 gange verdensmester)

Den anden deltager fra Tune var Mads Ysnæs 
Henningsen, som også deltog i Biathlon i en 
lavere vægtklasse, som bestod af en gruppe på 
13 lande. Det blev til en solid 7. plads samt en ny 
danmarksrekord i Biathlon.

Næste mål er Scala Cup i Næstved i 
marts og derefter EM i Polen i maj.
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CENTER 
FOR BEDRE 
LIVSKVALITET
Tlf.: 46 15 59 28 • E-mail: cbl@tune-if.dk

Medlem af Tune IF’s andre 
afdelinger (medlemskab 
skal forevises ved indmel-
delse):

Ikke medlem af Tune IF’s 
andre afdelinger:

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

Kontingent for både flex- og helårskontingent forfalder til betaling  
1 måned før kontingentperiodens påbegyndelse. Ved indmeldelse  
udenfor de nævnte terminer beregnes forholdsmæssig kontingent  
frem til nærmeste termin. Dagssatsen oplyses i motionscenteret.

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,-

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,- 
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Motionscenter

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)

Kontingent  betalingsterminer  
helårs:

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

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

Fitness – Puls & Cross Fitness 
Tune Fight – Funktionel Træning
Spinning – Zumba 
Krop og bevægelse 

Pilates – Yoga – Effekt 
Body Pump
Piloxing – Meditation 
Foredrag, samt ernæring og livsstil
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Vær opmærksom på, at der løbende kommer nye tiltag, som er med i det betalte kontingent.

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


