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Tune IF’s Afdelingsformænd:

Badminton:     René Larsen            23-331054 badminton@tune-if.dk
Billard: Steen U. Olsen 28-358229 sto@tunenet.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: Steen U. Olsen 28-358229 sto@tunenet.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

NÆSTE UDGAVE   UDKOMMER JUNI 2016Lægges på hjemmesiden  31. maj
Sidste frist for aflevering af materiale: 13. maj 2016
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Hovedforeningen

Igen blev det forår, og tid til Idrætsfest
Den 16. april holdt Tune IF sin Idrætsfest, hvor vi 
siger tak til vore mange trænere og ledere.

Temaet i år var royalt. 320 af vore frivillige 
ledere og trænere deltog. Der skal også her lyde 
en tak til hver enkelt i Tune IF. Succes kommer på 
grund af jeres flotte indsats.

Tune IF´s Jubilæumspokal
Pokalen blev overrakt til Finn 
Fejrskov. Finn er leder i vor 
Badminton- og Tennisafdeling, 
og Tune IF’s repræsentant i 
DGI’s Badmintonudvalg. Finn 
har været aktiv leder i Tune IF i 
mange år.

Dagbladets Idrætslederpris
Pokalen blev overrakt til Jette Jensen. Jette er en 
ægte ildsjæl og kæmper for håndbolden. Jette 
har sine holdninger, og Jette er utrolig afholdt af 
de ungdomsspillere, hun har haft ansvaret for. 

Jette er en meget væsentlig del af deltagelsen 
i Roskilde Festivalen.

Årets Kammerat  
(Tune Pensionistforeningspokal)
Pokalen blev overrakt til Marlene Kruse. Marlene 
har igennem en lang årrække været frivillig leder. 

Marlene går altid forrest, når der skal laves  
arrangementer. Marlene giver også gerne en 
hånd med, når klubhuset skal passes.

Nordea Fonden, Det gode Liv  
Instruktør-/trænerpris
Der blev informeret om, at Frederik Frost vil få 
prisen overrakt ved hovedgeneralforsamlingen 
den 11. maj 2016. Frederik er en væsentlig del 
af Hedebo-udvalget. Frederik har nu igennem 
en årrække været en engageret træner. Frederik 

er også en del af et nyt sponsor- 
udvalg i håndbolden. Frederik har 
været en lederevne i arbejdet med 
Tune IF ś nye hjemmeside - og Fa-
cebook.

Nordea Fonden,  
Det gode Liv Lederpris
Der blev informeret om, at Lars 
Andersen vil få prisen overrakt ved 

hovedgeneralforsamlingen 11. maj 2016. Lars har 
været medlem af Fodboldafdelingen, lige siden 
han selv startede som ung knægt til fodbold.
Lars spillede i en periode på 10 år, 126 kampe 
på 1. holdet. Lars har de sidste 8 år været leder 
og træner. Lars er tovholder og arrangerer ture, 
sidst til Holland i påsken. Lars er med som leder 
ved alle reparationer af Klubhus. Tune IF ønsker 
tillykke til alle, og siger tak for indsatsen.

Et par projekter
Hjemmeside, digitalt KLUBnyt, Facebook, Idræts- 
og Sundhedshuset, flygtninge, lektie caféen 
sammen med Tune skole, sociale aktiviteter for 
ældre og børn.

informerer

Fra min tale i lørdags:

“Det vigtigste er det 
daglige arbejde for 
medlemmerne, og de 
mange idrætstiltag, 
der er i vore afde-
linger og udvalg.”
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Nu skal vi også sikre... 
...at vore politikere ikke sidder og falder hen, eller 
tager forkerte beslutninger. I Tune IF tager vi selv 
ansvaret for vækst og den uddannelse, der er 
nødvendig for udvikling. 

Visioner og udvikling
Vi har i mange år arbejdet med visioner og udvik-
ling. Visioner – der er ingen grund til at begræn-
se dem til Tune IF. Vi har en landsby af dygtige 
mennesker, og foreninger.

Hovedforeningen
informerer
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Med venlig hilsen
Sven

Hermed en stor tak  
fra 40 års jubilaren
Dagen blev fejret på en 18 km vandretur 
på Gudernes Stræde i strålende solskin. 
Sven holdt en fin tale for mig, og Klubbens 
sang blev sunget af de 25 Trimmere, der 
var med på turen. Jeg siger også tusind 
tak for gaven. Det blev en dejlig dag - lige 
som jeg kunne ønske mig den.

De bedste hilsner fra  
”den gamle sekretær” Inge

Boliger søges
Vi har fået en del nye beboere i vor by, 
flygtninge, som er rigtig glade for at bo i 
Tune. Nogle af dem har fået deres familie 
hertil, men har svært ved at finde en bolig.
Har du plads til overs, et lidt større værelse 
eller et par værelser til en familie som 
du vil udleje, hører vi gerne fra dig.

Henvendelse til:  
Judi Jørgensen  
jujaaj@tunenet.dk
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Med venlig hilsen
Sven

Tune Idrætsforening afholder

HOVED- 
GENERALFORSAMLING
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1. Valg af dirigent
2. Valg af 2 stemmetællere
3. Hovedformandens beretning 

(evt.meddelelser fra afd. formænd)
4. Revideret regnskab 

(regnskabsåret går fra 1/1-31/12)
4.a. Revideret Halregnskab
5. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde  

senest 8 dage før hovedgeneralforsamlingen)
6. Valg

a. Hovedkasserer
b. 2 medlemmer til forretningsudvalget
c. 2 suppleanter
d. 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
e. Medlemmer til halbestyrelsen

I.    Formand
III.  2 bestyrelsesmedlemmer
V.   2 suppleanter

7. Eventuelt

Onsdag 
den 11. maj  

kl. 19.00

Tune IF er vært ved en  
lettere anretning efter  
generalforsamlingen.
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GYMNASTIK

TUNE IF

Kirsten & Mogens

Benny

Jan & Bente

Bridge
Afslutningsfest
Tune bridge har nu eksisteret i 5 år, og et 5 års 
jubilæum skal fejres, og det blev det ved afslut-
ningsfesten den 27. april.

Tune bridgeklub er en dynamisk klub, hvor ide-
er og input kommer fra de mange aktive med-
lemmer, som nu har 37 medlemmer, og vi byder 
nye medlemmer på alle niveauer velkommen.

Sommerbridge
Som noget nyt er vi i gang med at undersøge, 
om der er interesse for at spille sommerbridge. 
Flere medlemmer har efterlyst denne mulighed 
da de mener, at 4 måneders sommerferie uden 
bridge var for lang tid.

Hold dig opdateret om sommerbridge på  
vores hjemmeside! 

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

BRIDGE

TUNE IF

Præmier
Vinpræmier til 1. pladsen gik denne gang 
til Benny, idet Thea og Kai måtte afgive 
point på grund af tidligere præmier, og 
Leif fik præmien sidste måned.

Der var desuden præmier til Kirsten og 
Mogens, samt til Bente og Jan på en delt 
placering. 

Vi ønsker alle tillykke med præmien.

Spil fra den 6. april vil kunne ses 
på hjemmesiden.

ÅBENT HUS 
Onsdag den 31.  august kl. 13.30 Sæt allerede nu x  i kalenderen
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Tennis
Tune IF Tennis ungdom deltog ved  
JuniorTour stævne i Næstved lørdag  
den 9. april. Der var 16 deltagere i alders-
gruppen U12-U14.

Det var en rigtig god dag for vores del-
tagere, som kæmpede sig til henholdsvis 
en flot 1. og 2. plads.

På billedet ses Alexander Hansen 
vinder af 1. plads og Amanda Børholt 
Jensen vinder af 2. plads.

Tak til Primero, som har sponsoreret 
deltagelse for klubben, samt de flotte 
trøjer.

Stort tillykke til dem begge!

JuniorTour Flot 
1. og 2. 
plads!

Slå ind dag 
d. 3. april, med stor deltagelse og masser af hygge

Tennissportens dag
Den landsdækkende event Tennis-
sportens dag afholdes lørdag d. 30. 
april i hele landet. 

I Tune er vi også med, her er alle 
velkommen til at komme og prøve 
at svinge en ketsjer i tidsrummet 
10.00 til 14.00.

Velkommen til vores nye 
sponsor Napoli Pizza House.

Hilsen Tune tennis 

TENNIS

TUNE IF
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GYMNASTIK

TUNE IFHåndbold
HÅNDBOLD

TUNE IF

To Tune-hold med til SM
Tunes U14-piger blev en suveræn vinder af deres 
række i 2. division C, hvor de kun afgav ét point i 
en svær udekamp mod Raklev. Det er endnu ikke 
helt fastlagt hvornår pigerne skal spille SM, da 
modstanderne fra Lynge Ugger-
løse ikke kan stille hold på den 
oprindeligt planlagte dag.  
Vi håber, at pigerne går hele  
vejen, for så skal finalen  
formentlig spilles i Tune d. 1. maj.

U18-drengene er ligeledes klar 
til SM. De blev nr. 2 i deres pul-
je i 2. division efter at have slået 
rækkens vinder Greve med 4 mål i sidste kamp. 
Da der kun er to puljer, deltager både nr. 1 og 2 i 
SM, som bliver spillet søndag d. 1. maj i Vording-
borg. Vi krydser fingre for drengene.

Støtte fra Boxer Assist
De unge i Tune IF Håndbold kan glæde sig over, 
at de er udvalgt til at modtage støtte fra Boxer 
Assist til brug for deres deltagelse i diverse på-
skestævner 2016 - helt eksakt har de modtaget  
kr. 5.000 i støtte.

”Vi er selvfølgelig rigtig glade for at have fået en 
økonomisk håndsrækning til påskestævnet fra 
Boxer” siger formand Martin Østberg fra Tune IF 
Håndbold og fortsætter: 
”Vores ungdomsafdeling fik på klub-turen stort 

udbytte af støtten fra Boxer”.
Boxer TV har valgt at engagere 

sig i håndboldsporten og er ho-
vedsponsor for Herreligaen, der 
således nu hedder Boxer Herreliga-
en. Boxer ønskede at støtte hånd-
boldsporten bredt og valgte derfor 
at oprette Boxer Assist, som skal 
støtte ungdoms-og talentarbejde i 

håndbold-klubberne. Det er den ordning, Tune IF 
Håndbold nu har fået glæde af. 

Da Boxer i september 2014 udvalgte håndbold-
sporten som det, man ville støtte, skyldes det 
både, at håndbolden er en dansk nationalsport 
med en meget stor udbredelse, og at denne ud-
bredelse giver Boxer muligheden for at opbygge 
lokale relationer over hele Danmark.
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”Vi er selvfølgelig 
rigtig glade for at 
have fået en økono-
misk håndsrækning  
til påskestævnet  
fra Boxer”

Klar til SM

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.



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

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

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

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
SuperBrugsen Tune  

støtter Tune IF 
 

Åbningstider:  
Alle dage kl. 08.00 - 20.00 

Tlf.: 46 13 80 01
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Vi vil fejre livet, gå sammen i kampen mod 
kræft, mindes dem vi har mistet og støtte 

dem, der kæmper. Tune IF’s hold hedder LIVET – 
Tune IF. Man kan vælge at gå, løbe eller hvad man 
ellers finder på. Det gælder ikke om at komme 
først, men om at gøre en aktiv indsats for at be-
kæmpe kræft. 

Vores hold skal hele tiden have mindst én delta-
ger i gang under hele stafetten, men har du ikke 
mulighed for at være med hele tiden, er du stadig 
meget velkommen i det omfang, du kan deltage.

KOM FRISK og deltag på vores hold LIVET 
- Tune IF i nogle dejlige timer med holdstafet, 
underholdning, lysceremoni, oplysning og en 
generel hyldest til livet. 

Spørg gerne familie og venner, om de kunne 
tænke sig at være med og tag meget gerne bør-
nene med. 

Børnestafet
Der bliver igen i år arrangeret en BØRNESTAFET, 
som var en stor succes sidste år.

Vi håber at se rigtig mange nye medlemmer fra 
øvrige afdelinger, således at vi kan vise, at også 
her står hele Tune sammen om at løse en vigtig 
opgave. Ikke-medlemmer af Tune IF er naturligvis 
også velkomne.

Velkommen på holdet!

STAFET FOR LIVET 
I GREVE
Tune IF deltager igen i år med et hold ved STAFET FOR LIVET - GREVE på Mosede 
Fort. Du er meget velkommen til at deltage og være med til et fantastisk arrange-
ment fra lørdag den 20. august kl. 13 til søndag den 21. august kl. 11.

Tilmelding: www.tune-if.dk under  
Trim - Stafet for Livet

Betaling sker via dankort eller  
kreditkort.

Kontakt vores holdansvarlig, hvis du 
vil vide mere: fritz@tunenet.dk,  
tlf.  21 29 21 59.

Fightere og støtte
Personer der har, eller har haft kræft 
benævnes fightere. Er man fighter, er 
deltagelse gratis, og der er visse fordele 
som f.eks. foredrag, og man får en spe-
ciel T-shirt.

Udover at deltage på holdet kan man 
også støtte LIVET – Tune IF ved at købe 
et lys eller yde en donation. Tilmelding 
som fighter, køb af lys eller donationer 
sker på samme hjemmeside som anført 
nedenfor.

På hjemmesiden er der mange op-
lysninger om Stafetten 2015. og den 
vil løbende blive opdateret. Gå ind på 
hjemmesiden www.stafetforlivet.dk/Gre-
ve/stafet og læs mere.

Prisen er kr. 100 for  voksne og kr. 50 for børn og unge under 18 år.
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KARATE

TUNE IFKarate

10 11

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

Stilartsmesterskab

Den 2. april havde Tune IF Karate 2 kæmpere med 
til Stilartsmesterskab i København.

Jonatan Flittner stillede op i Kumite og han 
kæmpede bravt, han kan virkelig når det gælder.

 
Han var oppe i følgende grupper:
l	 Drenge 11-13 år 5-1 kyu, fik han en  

bronzemedalje
l	 Drenge 11-13 år åben, her fik han en dejlig  

sølvmedalje

Sascha Carlsen stillede op i Kata, i gruppen for 
Piger 14-15 år 5-1 kyu hvor hun tog en velfortjent 
bronzemedalje med hjem. 

Kæmpe tillykke til dem begge



TRIM
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Ja, så er sommersæsonen startet, og det er jo 
dejligt med de lyse og forhåbentlig snart lune 
aftener. Du kan stadig nå at komme i gang med 
træningen på nedennævnte aktiviteter.

Siden sidst
Hedelands Naturtrail blev gennemført søndag 
den 10. april. Der var tilmeldt 339 og 315 gen-
nemførte og de fleste sagde samstemmende ef-
ter løbet, at det var gode og smukke, men også 
hårde ruter, vi havde fundet.

Glædeligvis var der også 20 børn blandt del-
tagerne, så alt i alt mener vi, der er basis for at 
fortsætte i 2017.

Takket være det nye tidtagningssystem, som 
Lars Skafte stod for, har vi sparet en masse penge, 
så det økonomiske resultat ser også lovende ud.

Alle deltagernes tider kan ses på www.natur-
trail.dk, læs også kommentarerne og se billeder-
ne på Facebook www.facebook.com/Hedelands-
Bjerglob. Tak til Tune-Hallerne, som dannede et 
godt udgangspunkt for løberne og de admini-
strative hjælpere, og stor tak til alle hjælperne 
som sled bravt i det, og dermed havde en stor 
andel i, at løbet blev en succes.

Se den fulde omtale af løbet på Trim’s 
hjemmeside www.tunetrim.dk.

  Særlige aktiviteter i maj/juni
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Sæsonstart

Løb – mandage og onsdage kl. 18.00
Træning for nybegyndere startede den 11. april. 
Vi går langsomt frem, så du kan stadig nå at 
komme med, så mød bare op i klubhuset, Skole-
gade 9. Du kan følge løbetræningen på  
Facebook: Løbeklubben i Tune.

De erfarne løbere er godt i gang med de man-
ge eksterne løb, senest Sydkystløbet og maraton 
i Hamborg. Rigtig mange af løberne, der be-
gyndte sidste år, fik deres ilddåb ved Hedelands 
Naturtrail. Se omtalen ovenfor og på hjemmesi-
den og Facebook.

Cykel Motion 
Trods regnfuldt vejr ved sæsonstarten den 5. 
april var der stort fremmøde, og det tegner godt.

Se de aktuelle træningstider tirsdage, torsdage 
og søndage på hjemmesiden www.tunetrim.dk 
og klik på cykelmotion, øverst på siden.
Spørgsmål rettes til Søren Sewohl Petersen, tlf. 
2335 9123, email: cykelmotion@tune-if.dk.

Mandagsvandring kl. 9.00 fra klubhuset
Deltagerne opdeles i grupper, der går forskellige 
ruter og distancer.

Onsdagsvandring i Hedeland Nord  
kl. 9.00 fra Tune-Hallernes p-plads 
Vi sigter efter ca. 10 km på 2 timer, afhængig af 
terrænforholdene.

Powerwalk 
I Powerwalk har vi mange aktive medlemmer, 
som deltager i forskellige ”løb” rundt omkring.

Således deltager 6 powerwalkere i I FORM’s 
kvindeløb på Frederiksberg søndag den 8. maj 
nemlig; Anne Hansen, Dorte Larsen, Kirsten 
Boyd, Kirsten Sander, Pia Helmark og Lissi Nør-
redal. Har du lyst til sådanne udfordringer, og 
være med i et godt kammeratskab, så kom op til 
klubhuset, Skolegade 9, en mandag kl. 18.00.
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Vandreture
Tirsdag den 3. maj kl. 9.00:
Hvalsø - Tadre Mølle - Sonnerup

17.-20. maj:
Forårstur til Marsklandet

Torsdag den 2. juni: 
Vandretur ved Brorfelde

Nærmere beskrivelse af turene  
fremgår af de enkelte turinvitationer.
Tilmelding til mailadressen: 
vandring@tune-if.dk 3 dage før turen.

Deltagerne på den lange rute skulle forcere skibakken, der hvor skiløberne normalt løber ned!

Stavgang  
Vi fortsætter med uændret starttidspunkt  
kl. 10.00

Rullehockey
Nu hvor det er lunt i vejret, håber hockeyspillerne 
at kunne byde velkommen til nye rulleskøjteløbere 
tirsdage 18.30 på asfaltbanen ved siden af Hal 2. 

Krocket
Nye medlemmer modtages! Du er velkommen til 
et par ”prøvetimer”, mandage kl. 17.30 eller freda-
ge kl. 14.30. Vi mødes på Tune-Hallernes P-plads 
ved indgangen til CBL.

Kontakt gerne aktivitetsformand Kurt Madsen  
tlf. 4045 6378 eller mail: jk@madsen.mail.dk

Hedelandsløb
De næste løb er den 1. maj og 5. juni. Se mere  
om løbet, distancer, deltagere og tider på  
www.flongkondi.dk.

Stafet for Livet - Greve
I år afholdes stafetten 20.-21. august. Vi har opret-
tet holdet LIVET – Tune IF.  På seneste HB-møde 
blev det besluttet at hele Tune IF bakker op.  
Se side 10 for mere information. 

P.b.v. Fritz
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FODBOLD

Fodbold
Påsketur  
til Holland

Vinterturnering

Fodboldafdelingen afholder igen i år vores hyg-
gelige arrangement, fodboldens dag. Her spiller 
alle vores hold hjemmekampe. Kampene starter 
fra kl. 10.00. 

Samtidig afholder vi som sædvanligt skattejagt, 
hvor du kan vinde gavekort til Super Brugsen.

Vores ungdomshold vil komme rundt i byen og 
sælge flag op til fodboldens dag, så køb et flag  
til 20 kr. pr. stk., skriv dit navn, adresse og tele-
fonnummer på flaget og tag det med på ba-
nerne den 28. maj, eller giv spillerne det med 
tilbage. 

Flagene placeres på et område på fodboldba-
nerne, hvor der i forvejen er opmålt punkter af en 

landmåler.  
Kl. 12.30 bry-
des en forseglet 
kuvert med op-
målingerne, og de 
flag der er nærmest 
punkterne har vundet.

Der vil være mulighed for at købe pølser med 
brød, toast, øl og vand hele dagen. Der vil lige-
ledes være gratis kaffe og frugt. Så kom op på 
banerne den 28. maj, det plejer at være rigtig 
hyggeligt. 

Pbv. Per

Fodboldens dag
Lørdag den 28. maj 2016

Langfredag morgen kl. 05.15 stod 
18 friske drenge U13, samt 3 træne-
re klar til at tage til Zwolle i Holland, 
for at tilbringe påskeferien med at 
spille fodbold i turneringen ”Hanze 
Trophy”.

Søndag den 3. april kom så også afgørelsen af 
dette års vinterturnering. Det har ligget utrolig 
tæt, og blev afgjort på målscorer. 

Tunes U13 drenge indtog en flot 1. plads. 
Sejrene har givet drengene ”blod på tanden”, 

så næste mål er at gå videre til semifinalerne i 
forårets 8-mands turnering.

Med venlig hilsen
Trænerteamet 03 Lars, Peter og Carsten



Malermester
Leif Kristensen

Lindevej 18 
 4030 Tune 

Mobil: 40 74 72 33

 Mail:
 malermesterleifkristensen@tunenet.dk

 
Medlem af  

garantiordningen

Kommende arrangementer: 
 
    8. maj: Arrangement i Haven 
   (Svend Nicolaisen’s Orkester)
    7. august: Jazz i Haven - Sving Cats
 29. oktober: Husets fødselsdag

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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Knæhold

Hele 26 personer er i fuld gang med træningen på 
vores nye knæhold, som kører hver tirsdag og fredag 
morgen. Flere ville gerne deltage, og derfor starter 
et nyt knæhold efter sommerferien, denne gang bli-
ver det formentlig mandag og onsdag eftermiddag/
aften således, at andre har mulighed for at deltage. 

Hold øje med hjemmesiden og KLUBnyt, 
såfremt du er interesseret.

Pilates sommerevent
Mandag den 20. juni
 
Sæt allerede nu et stort X i kalenderen – kom og vær med 
til Pilates sommerevent. I KLUBnyt i juni, kan du læse 
mere om programmet for eventen.

Der er plads til 18 deltagere  
– efter ”først-til-mølle”  
princippet.

Yoga er overgået til ”sommertid”

CBL’s yogahold som træner hver onsdag, er overgået til ”sommertid”. Frem til og med onsdag 
d. 22. juni er der yoga i Menighedscentret (ved biblioteket i Tune Centret), kl. 18.00-19.15.

Hvis du er interesseret i yoga, så send en mail til cbl@tune-if.dk
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BODYCOMBAT

Tirsdag den 10. maj 2016 kl. 17.30 til 18.30 er der premiere på BODYCOMBAT i 
Lundegårdskolens gymnastiksal. Malene Ejsenhardt og Rune Sonnesen er klar med 
helt friske uddannelser, og venter bare på at komme i gang.

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

Kom og prøv BODYCOMBAT tirsdag d. 10. maj og 
se om det er noget for dig – det er det sikkert.

Tirsdag d. 10. og 17. maj kan du bare komme uden 
at være medlem. Efter dette kræver det minimum et 
hold-medlemskab af CBL for at kunne deltage. Mere 

info om medlemskab: kontakt CBL på 
cbl@tune-if.dk.  

Efter opstarten af BODYCOMBAT 
lukker vores Piloxing-hold og Ma-
lene Jørgensen vil indgå i teamet 
omkring BODYCOMBAT (hun 
kommer på uddannelse hurtigst 

muligt).

Det får du:
l	 Et LesMills program inspireret af  

martial-arts. Non-contact workout
l	 Koreografien bygger på elementer 

fra bl.a. Karate, Taekwondo, Boxing, 
Muay Thai, Capoeira og Kung Fu

l	 Træner hele kroppen på en sjov og 
effektiv måde

l	 Høj energi og intensitet sørger for  
at du forbrænder en masse kalorier

l	 Musik og koreografi skiftes hver  
3. måned

 Malene kender  

I måske fra ”Puls  

og Cross” og Rune  

er kendt fra  

”BODYPUMP”
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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,-

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. 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,-
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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

Fitness – Puls & Cross Fitness 
Tune Fight – Funktionel Træning
Spinning – Zumba 
Fræk Fitness  

Pilates – Yoga – Effekt 
Body Pump
BODYCOMBAT 
Foredrag, samt ernæring og livsstil

D
E
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A

G
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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


