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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.: 46-138220  
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 + annoncer:
Anne Kaas Andersen
Tlf. 29 47 44 18
klubnyt@tune-if .dk

NÆSTE UDGAVE   UDKOMMER MAJ 2016Lægges på hjemmesiden  29. april
Sidste frist for aflevering af materiale: 18. april 2016
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Hovedforeningen

1. Medlemsmøde i udvalg:
CBL: Torsdag d.7. april kl. 19.00 i Tune Hallen

2. Hærværk
Vi har desværre haft et voldsomt hærværk i det 
lille fodboldhus, ved opvisningsbanen. 
Døre og vinduer var ødelagt, og inventar slået i 
stykker.

Vi har talt om, hvem der i Tune kunne finde på 
at ødelægge idrætsfaciliteter for børn og unge?

3. Hovedrevision den 8. marts 
Ved hovedrevisionen gennem-
gik vi Hovedforeningen og ud-
valg under Hovedforeningen, og 
samarbejdsaftaler med Greve 
Kommune.

Vore hovedrevisorer Jørgen 
Ypkendanz og Brian Hemming-
sen var særdeles grundige. 

Den lovgivning, som foreninger arbejder under 
er kompleks og ikke altid nem tilgængelig, lige 
som til de forskellige tilskud.

Eks. Lokaletilskud, som beregnes på baggrund 
af anvendelses timer og antal af børn og unge 
samt en politisk spareplan og endelig beregnes 
med baggrund i 2015 anvendelse for 2016. Vi 
kan forvente 91 % af 60 % ‘s tilskud for 2016, af 
godkendte udgifter.

4. Timefordeling 2016 -2017
Er færdigbehandlet og sendt ud til afdelinger og 
udvalg.

FU ser på de forskellige ønsker og sender op-

læg ud til alle, får høringssvar og beslutter heref-
ter den endelige fordeling.

Alle skal huske, at benytter man ikke den tildel-
te tid og man ikke afmelder, kan den ikke søges 
næste år.

5. Idrætsfesten lørdag den 16. april  
Alle invitationer er sendt ud til bestyrelser og 
instruktører, samt Tune IF’s gæster. 
Vi forventer at blive 350 deltagere i år, det sam-

me antal som sidste år.
Budget er gennemgået, alting 

er bestilt og aftalt. 
Tak til Idrætsfestudvalget for 

en god indsats, jeg er sikker på 
et flot resultat.

Det er ved Idrætsfesten, vi 
overrækker pokaler.

6. Samarbejde med Tune Posten
Som alle sikkert har bemærket, har vi fået etable-
ret et rigtigt samarbejde med Tune Posten. Kom-
binationen af hjemmesiden, KLUBnyt, Facebook, 
nyhedsbreve og Tune Posten gør, at alle i Tune 
får informationer om vore aktiviteter.

Hver måned sendes en mail til vore medlem-
mer, og vore mange venner udenfor Tune IF., når 
KLUBnyt er lagt på hjemmesiden.

7.  Møde med kultur- og fritidsudvalget.
Forretningsudvalget har inviteret KFU på besøg 
hos os i Tune IF.  Vi forventer, det bliver efter 
sommerferien.

Vi ønsker, at politikerne skal vide, hvad der sker i 

informerer

“Vi har talt om, hvem 
der i Tune kunne 

finde på at ødelægge 
idrætsfaciliteter for 

børn og unge?”
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det virkelige idrætsliv således, at beslutninger ikke 
alene er baseret på forvaltningens information.  

8. Paragraf 79
Greve Kommune har ændret regler for tilskud 
efter paragraf 79 - (puljemidler til frivillige for-
eninger). Herfra har vi i CBL fået tilskud til hold 
for borgere med hjerte-, kol-, eller diabetespro-
blemer. Jeg har gennemset listen med dem, der 
har fået tilskud og stiller mig meget undrende 
over de aktiviteter, der er blevet valgt.

Dette betyder, at vi er nødt til at gennemgå 
beslutningsgrundlaget.

Jeannie Palmund · Tune Center 8B · 4030 Tune · 46 13 91 00 · 401@edc.dk

Ring til os for et gratis Salgstjek

DIN LOKALE
EJENDOMSMÆGLER

I TUNE
– med landsdækkende fordele

Klik her og se mere

Hovedforeningen
informerer
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Med venlig hilsen
Sven
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Bridge
Så er de nye lokaler taget i brug, og vi har 

vænnet os til de nye omgivelser. Der er 
stadig behov for justeringer fra håndværkere, 
og alle nyafskaffelserne er ikke indkøbt end-
nu, men det løser sig hen ad vejen.

De to mandagshold modtager fortsat un-
dervisning hver for sig i de første 45 minutter. 
Derefter samles de, og spiller turnering i de 
resterende 2½ - 3 timer. Spillerne kan bede 
om hjælp til meldingerne, hvis de ønsker det.

Onsdagsturneringen afvikles meget stabilt 
med spil ved 6 borde, der er kamp om første 
pladsen. Det øger spændingen og skærper 
koncentrationen hos spillerne.

Flere onsdagsspillere har fremsat ønske 
om mere undervisning. Da vi efter flytningen 
til Idræts- og Sundhedshuset har fået mere 
fleksibelt råderum over lokalerne, kan dette 
nu lade sig gøre.

Hvis I ved 
at læse om bridge 

får lyst til at vide mere 
om spillet, er I meget 

velkomne til 
at kontakte Jørgen 
Ypkendanz, på tlf. 

46 13 83 81.

BRIDGE

TUNE IF

Vinpræmien i februar gik til Ebba og Leif, samt til Thea og Kai. Da det er besluttet, at man ikke kan vinde to gang i træk, kunne Kai ikke modtage vinpræmie denne gang. 

Tilbud om undervisning
En af Tune Bridgeklub turneringsspiller, 
Thea Lauridsen, der har spillet bridge i man-
ge år og er særdeles kompetent både i mel-
deteori og spilleteori, har tilbud at undervise 
om onsdagen, før der spilles turnering. 

Alle interesserede 
medlemmer er velkomne 
Onsdag kl. 12.30 – 13.00. 
Mødetiden er 12.20, så 
undervisningen kan starte 
rettidigt.

På hjemmesiden (se under KLUBnyt marts) vil I kunne læse om et bridgespil, der blev 
spillet om onsdagen d. 10. februar. Prøv selv at melde kortene, og efterfølgende spille 
kontrakten.

Med venlig hilsen
Sven
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HUSK GENERALFORSAMLING 
MANDAG D. 11. APRIL KL. 19.00 
MED EFTERFØLGENDE SPISNING 
I CAFETERIAET.

Badminton
BADMINTON

TUNE IF

PETANQUE

TUNE IFPetanque
Suppestævne

Træningstider

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

Første søndag i måneden er der Vinspil

Torsdag d. 10/3, deltog 4 hold fra klubben 
i et stævne i Torslunde- Ishøj Petanqueklub. 
Jette, Birger, Eva, Joan, Elizabeth, John, 
Susanne og Kurt stod tidligt op, og drog til 
Ishøj landsby. 
Stævnet begyndte kl. 9.30. 
Efter 2 spil serveredes gullashsuppe med 
brød. Så spillede vi de to sidste spil, hvorefter 
der blev serveret kaffe og kage. 
Vores bedste placering blev en flot anden-
plads, som gik til Elisabeth og John. Tillykke.
Et rigtig godt stævne, som vi håber, bliver 
gentaget år efter år.

Mvh Kurt

Dagsorden i.h.t. Tune IF’s vedtægter. 
Input du ønsker behandlet 
på generalforsamlingen, 
sendes på mail til formand 
rene.larsen@tunenet.dk, 
senest 8 dage før 
generalforsamlingen.

Mvh René

ARBEJDS-LØRDAG
Husk voresarbejdslørdag d. 9/4. Mød op hvis I kan.



ER DIT HJEM SIKRET MOD INDBRUD?
BOOK ET GRATIS SIKKERHEDSTJEK

DET HANDLER OM MERE END VÆRDIER! 
Hos Greve Låse & Alarm har vi mere 
end 30 års erfaring i sikringsbranchen. 
Vi ved derfor, hvor stor irritation og 
ærgrelse det kan give, når ting med 
stor personlig værdi bliver stjålet. Det 
handler om mere end tab af værdier. 
Det handler også om din tryghed! 

FÅ ET GRATIS SIKKERHEDSTJEK og få 
gode råd og vejledning om, hvordan 
du kan beskytte dit hjem og din familie 
mod ubudne gæster.    
            
    
 

    Greve Låse & Alarm
    Alarm • Overvågning • Sikring

70 22  53 33               info@sikring.dk               Sikring.dk 

Robin Rasmussen
Salgschef

danbolig Hedehusene

Har du hørt, det er umuligt 
at sælge bolig lige nu?

Så har du talt med de forkerte.

Det giver faktisk mening at sælge bolig lige nu. Selvom din bolig måske er mindre værd end for 5 år siden, 

kan du regne med, at din kommende bolig er faldet tilsvarende eller mere. Så spørgsmålet er nok nærmere, 

om det giver mening at vente? Måske savner du et ekstra børneværelse. En større stue. Eller en have, hvor 

børnene kan lege og de voksne slappe af? Så er det nu, du har muligheden for at gøre en god handel. 

Ring til mig på 4656 2877 og lad os få en snak om boligmarkedet og dine muligheder.

danbolig Bykøbing
Statsaut. ejendomsmægler, valuar, MDE · H. C. Andersensgade 123 · Tlf. 38 400 400 · blaavand@danbolig.dk · www.danbolig.dk

SØNDERGADE 6

ÅBENT HUS: SØNDAG 04/03 14:00 - 14:20

Tune Villa

Midt i den hyggelige og idylliske gamle bydel i Tune udbydes denne børne-
venlige 1½ plans villa. En bolig, hvor mange spændende forbedringer er
gennemført inden for de senere år. Endvidere carport og udhus. Haven er
ugenert og roligt beliggende.

Kontant/Udb.: 2.500.000/125.000
Brutto/Netto: 14.507/12.730
Alternativt finansieringsforslag:
Afdragsfrit Fastrente 12.303/10.282

Bolig m²: 153
Stue/Vær: 2/5
Byggeår: 1964/03
Sag: 144-PJ11010

Grund m²: 733
Udhus m²: 35
Carport: 27
Energi: D

HYRDESTIEN 2

ÅBENT HUS: SØNDAG 04/03 12:00 - 12:20

Tune Villa

På de eftertragtede "Stierne" her i Tune finder man denne store gul-
stensvilla med fuld kælder. I alt 314 m² at boltre sig på, hvortil endda kom-
mer en hyggelig uopvarmet udestue på 20 m².

Kontant/Udb.: 2.500.000/125.000
Brutto/Netto: 15.015/13.761
Alternativt finansieringsforslag:
Afdragsfrit Fastrente 12.948/11.413

Bolig m²: 157
Stue/Vær: 1/4
Byggeår: 1969/77
Sag: 144-PJ12003

Grund m²: 808
Kælder m²: 157
Garage: 28
Energi: C

MIMOSEVEJ 41

ÅBENT HUS: SØNDAG 04/03 12:30 - 12:50

Tune Villa

Skøn 1-plans vinkelvilla, rigtig flot moderniseret. Skønt beliggende i
"Blomsterkvarteret" findes denne spændende bolig, som gennem de sene-
ste få år er blevet moderniseret og renoveret i stor stil, bl.a. med smukke
nyere gulve med gulvvarme, gipslofter, nye termovinduer

Kontant/Udb.: 2.695.000/135.000
Brutto/Netto: 15.864/13.981
Alternativt finansieringsforslag:
Afdragsfrit Fastrente 13.673/11.478

Bolig m²: 165
Stue/Vær: 1/5
Byggeår: 1972/78
Sag: DTPJ2154

Grund m²: 714
Udhus m²: 6

Energi: C

BYAGERPARKEN 80

ÅBENT HUS: SØNDAG 04/03 KL. 13:00 - 13:20

Tune Villa

I Byagerparken, det eftertragtede og nyeste villakvarter i Tune, udbydes
denne skønne 1-plans villa. Opført i provencefarvede mursten og med
smukt tilpasset rødt tegltag. Integreret carport og stort isoleret udhus. Bo-
ligen har en rigtig god planløsning med bl.a. helt adskilt forældre- og bør-
neafdeling, og naturligvis med hvert sit dejlige badeværelse. I husets hjer-
te, ofte børnefamiliens samlingspunkt, bydes der på et smukt og veludsty-
ret køkken/alrum, hvorfra der er adgang til den hyggelige opholdsstue og
ikke mindst til den skønne ugenerte sydvendte have.

Kontant/Udb.: 2.795.000/140.000
Brutto/Netto: 16.280/14.539
Alternativt finansieringsforslag:
Afdragsfrit Fastrente 13.894/11.861

Bolig m²: 127
Stue/Vær: 1/3
Byggeår: 1999
Sag: 144-PJ11014

Grund m²: 682
Udhus m²: 12
Carport: 22
Energi: C

VESTERGADE 15

ÅBENT HUS: SØNDAG 04/03 KL. 13:30 - 13:50

Tune Villa

Storslået udsigt over åbne marker! Virkelig skønt beliggende i Tunes gamle
bydel finder man denne spændende villa, der fremstår med smukke gråligt
pudsede facader, charmerende sprossede vinduer og sort tegltag. Boligen
byder overalt på megen luxus og her oser af hygge og velvære uanset hvor i
boligen man opholder sig. Her er 4 store værelser, 2 spændende stuer i
forskudt plan, et stort og meget lækkert køkken/alrum, praktisk bryggers
med helt nyt (2010) naturgasfyr, 2 badeværelser, hvoraf det éne fremtræ-
der som et stort og luksuriøst Spa-badeværelse.

Kontant/Udb.: 2.895.000/145.000
Brutto/Netto: 16.550/14.119
Alternativt finansieringsforslag:
Afdragsfrit Fastrente 14.082/11.345

Bolig m²: 187
Stue/Vær: 2/4
Byggeår: 1957/00
Sag: 144-PJ11011

Grund m²: 750
Garage m²: 65

Energi: C

danbolig Per Johansen BoligCenter Tune A/S
Statsaut. ejendomsmæglere, MDE · Tune Center 12B, 4030 Tune · Tlf. 4616 3230 · tune@danbolig.dk · www.danbolig.dk
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Storslået udsigt over åbne marker! Virkelig skønt beliggende i Tunes gamle
bydel finder man denne spændende villa, der fremstår med smukke gråligt
pudsede facader, charmerende sprossede vinduer og sort tegltag. Boligen
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Bolig m²: 187
Stue/Vær: 2/4
Byggeår: 1957/00
Sag: 144-PJ11011

Grund m²: 750
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danbolig Per Johansen BoligCenter Tune A/S
Statsaut. ejendomsmæglere, MDE · Tune Center 12B, 4030 Tune · Tlf. 4616 3230 · tune@danbolig.dk · www.danbolig.dk

Ring til mig på 46 16 32 30 og lad os få  
en snak om boligmarkedet og dine muligheder.

SuperBrugsen Tune  
støtter Tune IF 

 
Åbningstider:  

Alle dage kl. 08.00 - 20.00 
Tlf.: 46 13 80 01

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
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Aarstidens Blomster, Automatforplejning, Bed & Breakfast Albertine, Bog og Ide Roskilde, 
Butik Extra, Centerbageren Tune, Cut & Color, Lions Club Tune, Malermester Leif Kristensen, 
Napoli Pizza, Pattegris.dk, Stadium, SuperBrugsen Tune, Tune AkuCare, Tune Apotek, 
Tune El-Center ApS, Tune Hallernes Café & Selskabslokaler, Tune Hallen, Tune Slagteren I/S,
Tune TextilTryk, Mainz VVS samt ZenIT Consult.

Ungdomsafdelingerne i Tennis, Badminton og Håndbold.

Rekordstort antal deltagere 
til årets fastelavnsfest

340 børn og voksne deltog i årets 
fastelavnsfest, hvilket er ny rekord. Der 
var igen i år rigtig mange flotte ud-
klædninger, og der blev slået til tøn-
derne med stort engagement af både 
store og små. 
Arrangementsgruppen vil gerne sige en 
stor tak til både deltagere, hjælpere og til 
alle følgende sponsorer:
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TUNE IFHåndbold

U14 piger suveræne i 2. division C
Vores 1. hold U14 pigeårgangen har efter jul 
spillet i 2. division C. Her har de vist sig aldeles 
suveræne og har vundet samtlige kampe, endda 
med klar margen. Således har de efter 5 kampe 
10 point og et plus på 62 mål. De kan stort set 
også sikre sig sejren i rækken med en sejr over 
Ballerup, og kun med nederlag i de sidste kampe, 

hvor kampen mod nummer 2 i rækken fra Slagel-
se skal tabes med 11 mål gør, at de ikke vinder 
rækken.

2. holdet gør det også rigtig flot, og kan endnu 
nå en 2. plads. Det kræver en sejr over VSH 2004 
(Virum-Sorgenfri). Første opgør  
endte uafgjort.

Herre senior kan komme til at 
spille om oprykning
Tunes herre senior i kvalifikationsrækken, kan 
med stor sandsynlighed komme til at spille om 
oprykning til 3. division, på trods af at de ligger 
nummer 3, da Ydun som fører rækken ikke kan 
rykke op på grund af at de allerede har et hold i 
3. division. Det kræver mindst 2 point i de sidste 

tre kampe eller blot uafgjort mod de nærmeste 
konkurrenter fra Greve. Det var ikke ventet, at vi 
kunne gøre os gældende i toppen i år, men glæ-
deligt at se hvad herrerne har kunnet gøre det til 
under Brian Roos.

Damerne bliver i kvalifikationsrækken
Damerne sikrede sig med et uafgjort resultat søn-
dag d. 13. mod Lammefjorden, endnu en sæson i 
kvalifikationsrækken. Samtidig er der blevet lavet 
aftale med en ny træner for damerne til næste 
sæson. Derved håber vi, at vi kan arbejde på at 
få opbygget en god bred trup baseret på vores 

egne spillere. En del af vores nyoprykkede spille-
re, har ikke været meget med i år, men vi håber, 
at de vender tilbage og vil styrke truppen, så vi 
kan bide os fast i kvalifikationsrækken og hellere 
kigge opad end nedad.

Ungdomshold til 
påsketurneringer
Alle vores ungdomshold deltager i påsketurne-
ringer både i indland og udland. U18 drengene 
drager således til Hansa-Cup i Hamborg, mens 
U16 piger og U14 pige A spiller i Vejle, U14 pige B 
skal spille i Hillerød mens de yngste U10/U12 mix 
tager til Haribo Cup i Fakse, dog først til april. Vi 

håber, at alle holdene får nog-
le gode oplevelser med fokus 
på det sociale og styrkelse af 
holdene, men selvfølgelig også 
gerne med sportslig succes.

9
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Hedelands Naturtrail søndag den 10. april 
Alt er klar til start. Har du ikke tilmeldt dig endnu, 
kan det nås frem til torsdag den 7. april, men der 
er også mulighed for eftertilmelding om sønda-
gen fra kl. 8.00 i Tune Hal 2.

Se mere om løbet på www.naturtrail.dk li-
gesom du kan følge med i arrangementet på 
Facebook https://www.facebook.com/Hede-
landsBjerglob/

LØB
Begyndertræning
Mandag den 11. april kl. 18.00 starter vi igen 
træning på korte ruter.

Kom op i klubhuset på Skolegade 9, hvor vi vil 
informere om træningsforløb m.v.

Spørgsmål ang. træning er velkomne og kan 
rettes til Brian Hansen, tlf. 4071 8686, 
email: brian.hansen@tunenet.dk

For erfarne løbere er der træning mandag  
og onsdag kl. 18.00. 
Vi løber på forskellige hold med forskellige 
hastigheder og distancer. Onsdag er der ofte 
intervaltræning, afsluttende med coretræning i 
klubhuset. Efter et veloverstået Sydkystløb, bliver 
der nu sat nye mål. 

Hedelandsløb
De næste løb er den 3. april og 1. maj.
Se mere om løbet, distancer, deltagere og tider 
på www.flongkondi.dk.

Cykel Motion 
Der er sæsonstart tirsdag den 5. april kl. 18.00 fra 
klubhuset Skolegade 9.
Som tidligere år opdeles deltagerne i 5 hold, der 
cykler forskellige distancer med forskellige ha-
stigheder. Se mere herom på hjemmesiden. 

Spørgsmål kan rettes til Søren Sewohl Peter-
sen, tlf. 2335 9123, email: cykelmotion@tune-if.dk

Mandagsvandring
Efter overgang til sommertid er starttidspunk-
tet kl. 9.00. Deltagerne opdeles i grupper efter 
behov.

Onsdagsvandring i Hedeland Nord 
Samkørsel fra Tune-Hallerne onsdage kl. 9.00.

Powerwalk
Powerwalkerne har længe set frem til atter at 
kunne gå i Hedeland. Start fra klubhuset manda-
ge kl. 18.00

Når dette læses, står april for døren, og vi er gået 
over til sommertid.

Vi glæder os til at starte sommeraktiviteter i 
Løb og Cykelmotion, og nyde de lyse aftener.

Siden sidst
Der har været Aftenorienteringsløb/gang med 
45 deltagere. Alle kom flot igennem. 
Se resultatlisten på hjemmesiden.

Generalforsamling
Vi har holdt generalforsamling den 8. marts.  
Beretning og kommende tiltag blev godkendt, 
og hele bestyrelsen genvalgt.

Vi mangler dog en suppleant til bestyrelsen, så 
hvis nogen har interesse i at give en hånd med, 
så kontakt Fritz på email: 

fritz@tunenet.dk

  Særlige aktiviteter i april/maj

10
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Stavgang 
Vi fortsætter med uændret starttidspunkt 
kl. 10.00.

Rullehockey
Rullehockey glæder sig over atter at kunne træne 
på asfaltbanen, ved siden af Hal 2 tirsdage 18.30.

Krocket 
Vi håber at starte sæsonen fredag den 1. april, 
hvis græsset kan bære. Nye medlemmer er me-
get velkomne.

Vi spiller ikke krocket som hjemme i haven, det 
skal prøves på Tune IF ś Idrætsanlæg. Du får god 
motion, frisk luft og opdager hurtigt, at krocket 
er en mægtig hyggelig og god sport med flere 
udfordringer, end du umiddelbart forestiller dig.

Du er velkommen til et par ”prøvetimer”, man-
dage kl. 17.30 eller fredage kl.14.30

Vi mødes på Tune-Hallernes P-plads ved ind-
gangen til CBL. Kontakt gerne udvalgsformand 
Kurt Madsen tlf. 4045 6378 eller mail  
jk@madsen.mail.dk 

Hedebostien – Indvielse søndag den 24. april
Efter flere års planlægning, og et stort anlægsar-
bejde, er denne nye sti nu klar til indvielse. Stien 
går fra Trylleskoven i Solrød til Vikingeskibsmuseet 
i Roskilde og passerer lige forbi Tune-Hallerne. Sti-
en kommer ind i Tune fra Tune Skov via Baldersvej.

Trim er naturligvis med til at markere begiven-
heden. Selve indvielsen finder sted på Hedelands 
Festplads, Vindingevej 201, måske bedre kendt 
som p-pladsen ved naturlegepladsen. Der vil 

være forskellige aktiviteter og kl. 12 vil der være 
taler af bl.a. borgmestrene fra Solrød, Roskilde og 
Greve.

Trim vil arrangere løb fra Karlslunde og Tune. 
Der vil blive vandretur fra Tune Skole – Lunden kl. 
9.00. Vi går over golfbanen, og møder Hedebo-
stien ved Sortemosen. Man kan også deltage på 
cykel. Der vil være mulighed for at støde til ved 
Tune-Hallerne, hvorfra der er knap 3 km til fest-
pladsen.

Vandreture

Mandag den 18. april kl. 9.00:
Sjællandsleden

Søndag den 24. april kl. 9.00:
Indvielse af Hedebostien

Tirsdag den 3. maj kl. 9.00: 
Hvalsø – Tadre Mølle – Sonnerup.

Nærmere beskrivelse af turene  
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/ M 2129 2159  
eller på fritz@tunenet.dk.

Vi spiller ikke krocket som hjemme i haven, det skal prøves på Tune IF´s Idrætsanlæg.
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– og det fejrer vi på forårsopvisningen den 3. april.

I år er det muligt at købe billetterne på 
vores hjemmeside (www.tune-if.dk/afdelin-
ger/gymnastik) og på denne måde spare 5 
kr. pr. billet, samt undgå kø ved indgangen.

Ud over vores egne dygtige gymnaster,  
får vi også besøg af to gæstehold. 
Vestsjællands efterskole, som også besøg-
te os sidste år, samt Roskilde Junior Rep.

Programmet for dagen kan  
ses på www.tune-if.dk

Dørene åbner kl. 12.00. 
Kom i god tid, da indmarch allerede 
starter kl. 12.30.

Entrépriser:
Indgang 40 kr. for voksne
Indgang 20 kr. for børn (o. 3 år/u. 12 år)

Forkøb 35 kr. for voksne
Forkøb 15 kr. for børn (o. 3 år/u. 12 år)

Entreindtægterne går til kurser, 
redskaber og arrangementer.

Tune IF Gymnastikafdeling 
fylder 90 år

Generationshold vælter 
Roskilde Hallerne!
Til DGI ś forårsdage i Roskilde Hallerne 5. marts, drog en 
flok forventningsfulde gymnaster fra Tune til deres første  
opvisning udenbys.

Det var Tunes ”Spring over Generationer”, som skulle deltage i DGI ś, store opvis-
ning i Roskilde, som forløb over tre dage, med deltagelse af flere hundrede gymnaster 
fra hele Sjælland. 

Det var to meget stolte instruktører der kunne se deres hold, med en aldersspred-
ning fra 5-49 år indtage gulvet med stor selvtillid og udstråling. De leverede både 
rytmisk og springgymnastik, til stor fornøjelse for de mange tilskuere. Vi kan kun sige 
tak for en fantastisk indsats og oplevelse! 

Mange hilsner fra Signe og Karin

Mad og 

drikke kan 

købes i Tune 

Hallens

 Cafeteria



Malermester
Leif Kristensen

Lindevej 18 
 4030 Tune 

Mobil: 40 74 72 33

 Mail:
 malermesterleifkristensen@tunenet.dk

 
Medlem af  

garantiordningen

Kommende arrangementer: 
 
   15. april: Arr. Chimbo’s Revival 
     8. maj: Arrangement i Haven 
  (Svend Nicolaisen’s Orkester)
      7. august: Jazz i Haven - Sving Cats

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

REVISORHUSET 
Registreret revisionsanpartsselskab 

Registreret revisor Dorthe Toftebjerg 
Hovedgaden 442 - 2640 Hedehusene 

Tlf. 46 56 20 87 
 

www.46562087.dk 

· 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 
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Fodboldafdelingen har afholdt ordinær ge-
neralforsamling, og alle modtog genvalg. 
Derudover blev Morten Kryger indvalgt i 
bestyrelsen.  
Formandens skriftlige beretning og bestyrel-
sens konstituering ligger på hjemmesiden:
www.tune-if.dk under fodbold. 
I ønskes alle en rigtig god sæson
Hilsen Per. 

Mod forventning har DBU Sjælland igen valgt at vende turneringen således, at hele 
rækken skal afgøres med kun 11 kampe fra april til juni. Der bliver altså tale om en 
stor udfordring for holdet, som skal op i et højere tempo allerede fra starten. Holdet 
vil desuden møde en del ”nye” hold i Serie 2, da man ikke har spillet i den række i 
mange år.

Det tegner dog godt, da 1.holdstruppen er blevet suppleret med et par nye 
spændende spillere, som har forstærket holdet og øget konkurrencen, hvilket allere-

de har afspejlet sig til træning og i træningskampene.

Tune IF’s 1. hold rykkede efter sidste sæson op i 
Serie 2, hvor holdet ikke  har været i 10 år. 

Se mere information på hjemmesiden.
Som i de foregående sæsoner er der til alle hjemme-
kampe ”lidt mere” end selve fodboldkampen på sta-
dion at komme efter. Du kan se en komplet oversigt 
med hjemmekampe og aktiviteter på www.tune-if.dk

NYT NYT NYT: 
Tune IF Fodbold på Facebook
Senest 1. april lanceres fodbold-
afdelingens side på Facebook 
med info om kampe på 
stadion, og meget mere – hold øje 
med linket på www.tunefodbold.dk

TUNE IF

FODBOLD

Fodbold
Velkommen til et længe ventet 
gensyn med Serie 2 fodbold på 
Tune Stadion

Den første hjemmekamp bliver et ægte lokalbraglørdag d. 16. april kl. 13.30: 
Tune IF – Roskilde KFUMKlubben giver en sodavand/øl til alle som kommer på stadion og støtter 

holdet!Ordinær 
generalforsamling

Turneringen starter lørdag d. 9. kl. 15.30 på udebane mod Raklev. 

For medlemmer af Bet25 Loungen er der 
officiel åbning lørdag d. 16. april kl. 12.30 i 
Klubhuset
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Tennis
SLÅ-IND/STANDERHEJSNING
Søndag d.3/4 starter den nye 
tennissæson for seniorer med 
standerhejsning og slå-ind turnering. 

Ældretennis starter op d. 5. april. 
Finns plan for formiddagstennis 
kan ses på hjemmesiden under 
ældretennis sommer.

Begyndertræning 
for seniorer: 
Kontakt Niels Erik for nærmere 
aftale på mobil 60 13 99 60 

Pris for træning: 300 kr.

Vi mødes kl. 9 til morgenmad og en lille en.
Bliver det dårligt vejr, kan vi desværre ikke kom-
me i hallen på grund af gymnastikopvisning.
Vi håber meget, I møder frem uanset vejret!
Under alle omstændigheder kan vi jo lige få styr 
på verdenssituationen.

OPSTART
/SLÅ IND 
Ungdom 

lørdag d. 2/4 

kl. 9.00

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.

TENNIS

TUNE IF



GYMNASTIK

TUNE IF

TENNIS

TUNE IFTennis

Ungdoms træner Ditlev styrede dagens program, som var på 
tid, det forløb rigtig godt, der blev spillet kampe på kryds og 
tværs af årgange, og alle havde en sjov og lærerig formiddag. 

Til sidst spillede forældre og deltagere sammen i tab og 
vind, det blev der meget sjov ud af….

Formiddagen blev afsluttet med burger buffet i cafeteriet, 
og en del forældre var også mødt op både for at heppe og 
deltage i hygge og fællesspisning.
Hilsen Annette

Indendørs klubmesterskaber
for ungdommen i Tune

Indendørs klubmesterskaber for ungdommen i Tune IF Tennis blev 
afholdt søndag den 13. marts i hal 3.

Forrest fra venstre mod højre: Elliot, Viktor og Oliver.1. række fra venstre 
mod højre: Mathilde og Mikkel. 2. række fra venstre mod højre: Nanna, Anna 
og Karoline. 3. række fra venstre mod højre: Magnus, Jonas, Alexander og 
Amanda. Amalie deltog også, men er ikke på billedet.

De kan trygt ringe og aftale et møde enten i Deres hjem 
eller hos os. Vi træffes også aften, weekend og helligdage.

Organiseret bedemand.
Tilknyttet garantiordning.

Din lokale bedemand - Tlf. 4615 0040

Vores afdelinger:
Hundige Strandvej 119
2670 Greve

Karlslunde Strandvej 34
2690 Karlslunde

Tune Center 7E
4030 Tune

www.s-bf.dk

v/ far & datter

Mariette Jørgensen Steen Jørgensen

DEN SUNDE KROP
Åkandevej 14  
4030 Tune 
Tlf.: 51 37 16 33  

mail@densundekrop.dk    
www.densundekrop.dk 

DEN SUNDE KROP
RAB-godkendt terapeut 
inden for:  
- Kranio Sakral Terapi  
- Massage 

Videreuddannet i 
behandling af led, nerver, 
de indre organer m.m.: 
- Neuro Manipulation 
- Visceral Manipulation  
- Ledmanipulation
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Indendørs klubmesterskaber
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Knætræning
NYT

Har du problemer med knæet/hofterne, slidgigt eller bare behov for 8-ugers 
intensiv målrettet knætræning, så har CBL (Tune IF) et godt tilbud, med træ-
ning 2 X 1 time om ugen (tirs- og fredag kl. 8.00 til 9.00).

FORLØBET SER SÅLEDES UD:
Infomøde torsdag d. 7. april kl. 17.30 til 18.30  i Tune Hallerne 
Træning tirs- og fredag i 8 uger (start tirsdag d. 12. april kl. 8.00)
Det er vigtigt for dit udbytte at du prioriterer og deltager i stort set alle træningerne. 
Alle træningerne vil være på 1 time, dog vil træning tirsdag d. 12. april være af 1,5 times varighed.

Sted: Spinningslokalet i Motionscenteret 
ved Tune Hallerne
Tilmelding: Mail: cbl@tune-if.dk eller 
tlf.: 46 15 59 28, hvor evt. spørgsmål også 
kan rettes til.
Tilmelding efter ”først til mølle” princippet!
Instruktører: Anni Bech, Henrik Larsen og 
Thomas Nielsen

Pris: 800 kr. 
for alle 16 træninger i de 8 uger
(CBL-medlemmer deltager 
uden beregning).

CBL medlemsmøde, torsdag d. 7. april, kl. 19.00

Der vil blandt andet være info om året der er gået, mulighed for dit input, nye 
tiltag og ikke mindst en lille let anretning til ganen.
Tilmelding senest 4. april kl. 12.00 til CBL@tune-if.dk eller telefon 46 15 59 28 
(af hensyn til bestillingen af anretningen).
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Jannie Følskov er vores nyuddannede 
FrækFitness instruktør, og starter et hold lige 
efter Påske

onsdag d. 6. april kl. 18.45-19.45.

Træningen foregår i Tune Hallen, selskabslo-
kalet, under cafeteriet.

SJOVT – FRISK – FRÆK – HÅRDT!
Frækfitness er dans og bodytoning kombi-

neret med masser af grin, og glimt i øjet. 
Vi får mulighed for at give slip, have 

det sjovt og finde sin sensuelle og 
feminine side frem. 
Vi bruger en bodybar, og laver 
kreative danse øvelser. 
Træningen forbedrer konditionen 

og toner kroppen. Intensiteten er 
høj, og vi arbejder især med musk-

lerne omkring bækkenet og hofterne. 
Frækfitness er for alle kvinder, der har mod på 
at prøve en anderledes effektiv træningsform, 
og samtidig er det fitness, så det er hårdt på 
den sjove, friske og frække måde. 

Tilmelding som altid – via CBL’s 
hjemmeside med medlemsnummer.

FRÆK
FITNESS
starter igen efter Påske

KUN FOR 

KVINDER

Frækfitness er for alle kvinder, der har mod på at 
prøve en anderledes effektiv træningsform. 
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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:

Spinning:

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

Kontingent for både flex- og helårskontingent forfalder til betaling 1 må-
ned før kontingentperiodens påbegyndelse. Ved indmeldelse udenfor de 
nævnte terminer beregnes forholdsmæssig kontingent frem til nærmeste 
termin. Dagssatsen oplyses i motionscenteret. Flex kontingent kræver, at 
du tilmeldes BetalingService. Se hjemmesiden under Info BS tilmelding.

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,- 

Aldersgrupper 12 måneder  CBL flex månedskontingent

Alle kr. 1.500,- kr. 175,-

TUNE IF
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Motionscenter

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

Kontingent  betalingsterminer  
helårs:

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

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

D
E

LT
A

G
 I

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


