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FLYGTNINGE- 
FODBOLD ER ET HIT
Læs mere på side 5

NYT: CYKEL MOTION
Læs mere på side 11-12

SM SUCCES
Læs mere på side 13-14

Læs mere på side 5
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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 AUGUST 2016Lægges på hjemmesiden  29. juli
Sidste frist for aflevering af materiale: 

15. juli 2016
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Hovedforeningen
Indledning
Tune IF har succes. Vi har igennem 2015 haft et 
tilfredsstillende år. Vore ledere og instruktører 
har gjort en fremragende indsats, og levet op til 
medlemmernes forventninger. Vi er naturligvis 
opmærksomme på de steder, der har brug for 
en hjælpende hånd.

Tune IF er en af de allerstørste DGI-foreninger 
i Danmark, dette giver indflydelse og ansvar. Vi 
skal ikke forvente, at Tune IF bliver meget større 
med de aktiviteter vi har i dag, men at medlem-
mer flytter mellem aktiviteterne.

Vi ser på forskellige muligheder for samarbejde 
med Greve Kommune og lokalt.

Opgaver og samarbejde med  
Greve Kommune
Tune IF har tradition for at have et godt samarbej-
de med politikerne i Greve Byråd og med lands-
politikerne, der er valgt i Greve/Solrødkredsen.

Forretningsudvalget har et årligt møde med 
Kultur- og Fritidsudvalget, hvor vi har en tvær-
gående dialog. Derudover har jeg en løbende 
dialog og møder om, hvad der rør sig politisk og 
hvad Tune IF har brug for. Her tænker jeg på den 
hjælp, vi kunne give i forbindelse med Idræts- og 
Sundhedshuset. Et rigtig positivt samarbejde.

Civilsamfundet Tune IF tager ansvar
Tune IF er den store forening og har derfor et 
ansvar, der rækker ud over det, der normalt 
ligger inden for en idrætsforenings rammer. Vore 
medlemmer kan som følge af sygdom, alder, 
eller andet have brug for vor hjælp, her har vi i en 
række tilfælde været behjælpelige.

Fremtiden
Som indledning vil jeg sige: Alle organisationer 
er perfekt designet til det resultat, de får.

Det er en forudsætning for Tune IF’s fremtid, at 
alle ledere står sammen og arbejder mod  

samme mål, ellers er fremtiden sort, og en  
negativ udvikling er startet.

Den vigtigste opgave er at sikre det vi er valgt 
til, at lede og træne vore medlemmer i deres 
idrætsaktivitet, og igangsætte nye aktiviteter 
som er til gavn for vore medlemmer. Men verde-
nen forandrer sig, og vi skal være på forkant.

Visioner
Vi har i mange år arbejdet med visioner og ud-
vikling. Der er ingen grund til at begrænse den 
til Tune IF. Vi er en landsby af dygtige mennesker 
og foreninger, så hvorfor ikke lave visioner sam-
men for Tune. Jeg ser også at nogle kommuner 
har rådgivende lokalråd, der vejleder politikerne 
til at træffe de rigtige beslutninger.

Jeg tror, det var en god ide, at vi fik lavet et lo-
kalråd i landsbyen Tune, der samler os alle, så har 
vi også styr på udbygningen af Tune. En udbyg-
ning, som skal være i takt med borgernes ønsker 
og holdninger. Det er meget uheldigt, at vi ikke 
har mindre lejligheder til ældre Tune borgere, 
(vore medlemmer). En opgave vi skal hjælpe vore 
medlemmer med. Så fuld fart frem for Tune 
IF og Tune Landsby. Beretningen ligger i fuld 
version på vor hjemmeside.

Regnskab
Det reviderede regnskab blev gennemgået og 
godkendt. Forretningsudvalget og Tune-Hallens 
forretningsudvalg kan se på hjemmesiden. 

Jeg ønsker alle medlemmer en  
rigtig god sommer med masser 
af oplevelser og nye kræfter til  
Idrætsarbejdet.

informerer

Med venlig hilsen
Sven
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Bridge
BRIDGE

TUNE IF

Tune IF Bridge har haft sidste spilledag i den-
ne sæson. Det har været et godt og spæn-

dende år, og vi glæder os til, at vi ses igen til en 
ny og lige så spændene sæson til september.
Flere af spillerne har fundet sammen og spiller 
privat, det er hyggeligt og giver en god træning.

Ved vores afslutning den 27. april startede tur-
neringsspillet med 30 humørfyldte medlemmer, 
hvor der blev spillet i 2 rækker. Nybegynderne fik 
en rutineret spiller som makker, så de kunne føle 
sig trygge.

Ved det flot pyntede festbord, var taler, sange, 
indslag og god mad med til at øge den gode 
stemning.

Jubilæum
Tune IF Bridge startede op septemper 2011 og 
har således 5 års jubilæum. SuperBrugsen spon-
serede i den forbindelse en fin nøglering, og vi 
siger tak for deres positive imødekommenhed. 
Vi siger tak for en rigtig god sæson, og ønsker 
Jer alle en god sommerferie. Rigtig god som-
mer!

Jørgen Ypkendanz
Tlf. 46 13 83 81
E-mail: joyp@tunenet.dk. 

Sidste spilledag

Vi vil allerede nu gøre opmærksom på 
vores ”Åbent Hus” arrangement den 24. 
august. Programmet udsendes senere.

Mandags- holdet skal starte  den 5. september,  og onsdagsholdet  skal starte  den 7. september  
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Fodbold TUNE IF

FODBOLDLandsholdsudtagelse

Så er Tune igen repræsenteret internationalt.
3 piger fra Tune IF’s fodboldafdeling, DHIF 

holdene, er udtaget til at repræsentere Danmark  
ved Baltic Cup 2016 i Litauen i uge 25.

Der har været meget hård kamp om  
pladserne, der bliver besat ud fra to kriterier:
1. : Færdigheder på banen.
2. : Færdigheder socialt.

De samme færdigheder der vægtes i den dag-
lige træning i Tune, hvilket helt sikkert har gjort, 
at vore tre piger har haft et godt grundlag for 
udtagelsen. Spændende hvordan det går.

Tillykke til Michelle Hessel, Charlotte S. 
Møller og Helle V. Østergaard.

Flygtninge

Som alle i Tune nok ved, har vi fået 
nye beboere fra Eritrea og Syrien 

der bor i pavillonerne ved Tune Haller-
ne og i Elkærparken.

Allerede i vinter begyndte flere af 
dem at spille om onsdagen sammen 
med andre, der bare nyder fodboldens 
glæder og kammeratskab en gang om 
ugen.

De blev fra starten modtaget fanta-
stisk flot med en stor hjælpsomhed på 
alle planer. Det har ført til, at fire af dem 
nu spiller turneringsfodbold en gang 
om ugen sammen med andre fra Tune 
IF Fodbold, under ledelse af Søren P. 

Endvidere er en af de unge piger 
blevet hjælpetræner for pigeholdet 
sammen med Rudi og Diana.

Det er utroligt dejligt at møde den 
hjælpsomhed fra Tune IF Fodbold, som 
helt sikkert vil føre til en god integration.
Dejligt også at se flygtningenes glæde 
over at deltage, og være en del af ikke 
blot Tune IF, men også Tune.

Pauli

På Tune Brugsforenings generalforsamling fik 
pigerne i anledning af udtagelsen overrakt  
kr. 10.000.

Samtidig med at fodboldafdelingen er stolt 
over udtagelsen, er vi stolte og glade over den 
opbakning, der endnu en gang vises fra Super-
Brugsen Tune. 

Tak for støtten til pigerne.
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Gymnastik
GYMNASTIK

TUNE IF

HIP HOP er kommet til Tune 
– kom og prøv GRATIS!

Onsdag den 15. og 22. juni kl. 17.00 til 18.00 
kan du komme GRATIS og prøve HIP HOP  

og se om det er noget for dig, uanset om du er 
pige eller dreng. Du skal være 11 år eller ældre,  
du skal blot tilmelde dig på vores hjemmeside 
og møde op.

Vi er et par piger med en lang danseerfaring 
inden for HIP HOP samt andre 

danseformer, da vi har danset 
siden vi var børn. Vores erfa-
ring har vi fra danseskoler og 
efterskoler, og har deltaget i 
konkurrencer samt shows. 

Vi vil rigtig gerne lære andre glæden ved dans 
og gøre det med det, der sker inden for dette 
område netop nu. På holdet skal vi have det 
sjovt, sved på panden, pulsen op og et rigtig 
godt sammenhold, alt imens vi danser.

Vi glæder os til at jer.

Mange hilsner
Camilla & Louise

 NYHED!

TILMELDING TIL GYMNASTIK SÆSONEN 2016/17

Tilmeldingen starter på vores hjemmeside  
ONSDAG DEN 15. JUNI KL. 18.00

Se nærmere beskrivelse for alle hold på vores  
hjemmeside 

Der tages forbehold for ændringer i programmet!
Sæson start: Mandag den 29. august 2016 
Sæsons slut: Lørdag den 1. april 2017

NYT HOLD

HIP HOP og Dance fra 5. klasse og op (800 kr.)

Onsdage fra 19.00 til 20.00 i Hal 3 (Instruktører Louise 
Kruse-Christiansen og Camilla Milvang)



Petanque
PETANQUE

TUNE IF

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.

Viking open

Så blev det tid til vores årlige arrangement, 
Viking Open. Efter mange møder og andre 
forberedelser, blev det endelig den 7. maj.   
33 hold - 66 spillere havde meldt sig til turne-
ringen i år. 

Efter morgenmaden gik vi i gang med spillet, 
som blev spillet på tid, dvs. efter ca. 50 minut-
ter ringede John med klokken, så måtte man 
kun spille en runde mere. Den ordning var alle 
godt tilfreds med, da det ellers godt kunne 
trække ud. 
Efter et par runder spiste vi frokost, flæske-
stegssandwich og grillpølser.

Ved 4 tiden var alle færdige med spillet, og 
der var fundet et vinder hold. Det blev i år 
Jørgen Henk og Kim Larsen, begge fra Starma-
sters. De vandt 5 kampe ud af 5. Tillykke. 

Tak til alle der hjalp til.

Kurt

Træningstider

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

Vinspil første søndag i måneden

Regionalturnering

Lørdag den 30. april afviklede vi hjemme i Tune, 
en afdeling af regionalturneringen for DPF.  
Vi sørgede for morgenmad, frokost og drikke-
varer. Spillemæssigt vandt Tune tre point, så der 
er noget at bygge videre på. 

Lørdag den 21. maj møder vi Torslunde-Ishøj 
på deres hjemmebane.

Næste stævne i Tune, bliver klub-mesterskaberne den første weekend i juli.  
Husk datoen og  

meld jer til.



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.



TENNIS

TUNE IFTennis
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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

+60 turnering
13. juni afholdes en +60 turnering i Tune.  
Vil nogen gerne deltage, kan henvendelse ske til  
Finn Fejrskov på mobil 30 36 49 41.

Hedeboløbet
Også i år deltager tennis med et cykelhold i  
Hedeboløbet d. 26. juni, tilmelding på listen  
i klubhuset, eller kontakt Dorte Kofoed på  
mobil 29 90 22 91.

Tennisskolen
Tennisskolen afholdes i år i uge 31. Tilmelding på hjemmesiden.
Spørgsmål kan rettes til Annette på mobil 22 84 88 06.

Bestyrelsen

Hyggetennis  med grill den 23. juni er flyttet til  den 30. juni
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Trim

  Særlige aktiviteter i juni/juli

Siden sidst

Åbningen af Hedebostien den 24. april
Trim deltog med ca. 30 vandrere og 15 løbere. 
Vi begyndte i dejligt solskin, og havde en fin tur 
ad den nye sti. Efterhånden som vi kom nærmere 
festpladsen trak skyerne sammen, og da borg-
mestrene skulle foretage den officielle åbning kl. 

12, væltede sneen ned og det blev hundekoldt.
Trim vil uden tvivl få megen glæde af Hede-

bostien, men det er vores håb, at også tunebor-
gerne vil benytte stien og komme ud i den friske 
natur. Der er fine legepladser og picnicområder i 
begge retninger.

Løb
Vi regner med at deltage i Parkstafetten i Ros-
kilde den 14. juni og ligeledes i CPH Half, der 
afholdes 18. september. Til CPH Half starter der 
en særlig træning den 30. maj med focus på 
længere ture og intervaltræning.

For mere info spørg din løbetræner, eller gå 
ind på facebooksiden Løbeklubben i Tune.

Cykel Motion 
Som noget nyt, har Tune IF Cykel Motion startet 
cykelmotion om dagen. Turene vil være i et tem-
po således, at der også er mulighed for at nyde 
den danske sommer.

Vi starter fra Trim`s Klubhus Skolegade 9, 4030 
Tune, hver torsdag kl. 10.00. Vi cykler mellem 20 

og 25 km alt efter vejret. Der er indlagt en lille 
pause, hvor vi nyder vores medbragte kaffe eller 
andet at drikke. Man tilmelder sig til turene, ved 
at gå ind på Tune IF Cykel Motions hjemmeside, 
der er underside til www.tunetrim.dk hvor der 
klikkes på Cykel Motion. På denne hjemmeside 
klikkes på Cykeltræning torsdag. 

Yderlige oplysninger gives ved formanden for 
Tune IF Cykel Motion Søren Sewohl Pedersen,  
tlf. 23 35 91 23, email: cykelmotion@tune-if.dk  
eller Fritz Jüngling på tlf. 2129 2159 eller e-mail 
fritz@tunenet.dk.

På hjemmesiden kan man også melde sig til cy-
keltræning torsdag aften og søndag formiddag. 
Til træningen tirsdag kl. 18 møder man bare op.

TRIM

TUNE IF
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GYMNASTIK

TUNE IFTrim

Vandreture
Nu hvor forårsturene er vel overstået, fort-
sætter vi med lange ture hver anden uge.

Fredag den 17. juni
Vestvolden og Brøndby

Mandag den 4. juli:
Sjællandsleden

Tirsdag den 19. juli: 
Fjordstien

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 anførte mail.

Sæt X i kalenderen 
I år afholder vi Idræt i Natten
Fredag den 9/9 2016 
kl. 17.30-21.30

Tur til Kongsøre
Lørdag den 18. juni inviterer TCM til cykelture 
i Odsherred. Deltagerne kan vælge mellem 4 
ruter med distancer fra 28 km til 65. Efter cykel-
turen er der mulighed for et forfriskende havbad, 
inden man hygger sig ved grillen.

Stavgang og Powerwalk, Mandags- og  
onsdagsvandring, Rullehockey og Krocket
Disse aktiviteter fortsætter deres ugentlige  
træninger. Se aktuelle tider på www.tunetrim.dk

Sommerfest
Den tidligere grillaften ændres lidt, idet vi ikke 
har grill ved klubhuset. Den bliver sikkert lige så 
hyggelig som tidligere år med god mad, fælles-
sang og megen snak. 

Hedelandsløb
De næste løb er den 5. juni og den 3. juli.
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 
tilmeldt holdet Livet – Tune IF.  Styregruppen er i 
øjeblikket i planlægningsfasen og afventer tiltag 
fra styregruppen i Greve. Se mere om Stafet for P.b.v.  Fritz

Livet på side 9 i dette nummer af KLUBnyt.
Her findes link til vort holds hjemmeside og  
anvisninger om, hvordan man tilmelder sig. 

TRIM

TUNE IF
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Håndbold
HÅNDBOLD

TUNE IF

Sjællandsmesterskabet 

Søndag den 1. maj havde vi SM i Tune Haller-
ne fra kl. 10 til 17, for U12 drenge og piger, 

U14 piger og U16 piger, og der var 
gang i hallerne. I Hal 2 og 3 spille-
de U12 Pige og U12 Drenge. I Hal 1 
spillede U14 og U16 Pige.

Ikke nok med, at der skulle spilles 
kampe, også dommerbordene i 
alle 3 haller skulle besættes. Stor 
tak for hjælpen til dem, der sagde 
ja til at sidde ved dommerbordene.

Vores U14-piger skulle spille mod Freja, og den 
kamp ville pigerne rigtig gerne vinde. Hal 1 var 
fyldt og pigerne var meget spændte. De kunne 
ikke rigtigt få spillet til at hænge sammen, og var 

bagud i store dele af kampen, men pigerne ville 
det anderledes. De kæmpede i fællesskab og de 

vandt 17–15 og var rigtig glade efter 
kampen.

Tak for en super dag i hallen – og tak 
for opbakning til forældre og trænere, 
der kom og så kampene.

Til slut vil jeg på trænerteamets 
vegne sige tak for denne sæson. Det 
har været en spændende sæson vi har 

haft sammen med pigerne, og vi glæder os til 
næste sæson sammen med hele U14-årgangen.

Jette

De kæmpede i  
fællesskab og de 
vandt 17–15 og  
var rigtig glade 
efter kampen.



Håndbold
HÅNDBOLD

TUNE IF

SM-guld som kulmination på holdfællesskab

Det fælles Tune-Roskilde U18-drengehold slut-
tede sæsonen af på flotteste vis, via en  

2. plads i rækken gik drengene i 2. division B 
videre til finalestævnet i Vordingborg. Her blev 
Furesø Håndbold besejret i semifinalen, så dren-
gene skulle møde deres ærkerivaler fra Greve i 
finalen. Det var femte gang, at de to hold stod 
over for hinanden i denne sæson, så der var lagt 
op til intens fight.

Her er Allans (holdlederen) referat fra kampen:
”Drengene kom lidt skævt fra start og var bagud 
i store dele af 1. halvleg, og det var ikke, for-
di vi ikke spillede godt, men mere fordi Greve 
også spillede godt. Vi var bagud med 1 mål ved 
halvleg, 12-13. Vi snakkede i halvlegen om, hvad 
vi skulle gøre bedre i 2. halvleg, og fik hurtigt 

udlignet. Da vi først kom foran, 
punkterede Greve, og vi lavede det 
ene flotte mål efter det an-
det. Resultatet blev 
til sidst 29-18. 
En flot afslut-
ning på en 
sæson, hvor spillet 
har været lidt svingende, men 
hvor drengene til sidst viste 
prøver på det flotte håndbold, 
de kan spille. Et stort tillykke til 
hele truppen.

Martin

Tune Håndbold søger ny kasserer!
 

Arbejdsopgaverne er:

- betalinger af regninger mm.

- bogføring af disse

- opdatering af medlemsregister og udsendelse af holdlister til trænere

- udsendelse af kontingentopkrævninger (en gang pr. år) 

- udføre regnskab, opdateres til bestyrelsesmøder samt halvårs- og årsregnskab 

- sammen med formand sikre revision og udarbejdelse af budget

- cirka 1000 bilag pr. sæson
 
Henvendelse til formand Martin Østberg på haandbold@tune-if.dk

Er det dig, vi søger?
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Malermester
Leif Kristensen

Lindevej 18 
 4030 Tune 

Mobil: 40 74 72 33

 Mail:
 malermesterleifkristensen@tunenet.dk

 
Medlem af  

garantiordningen

Kommende arrangementer: 
    7. august: Jazz i Haven - Sving Cats
 29. oktober:  Husets fødselsdag 
 13. november:  Arrangement med  
   Halfdanskerne 
    6. december: Julehyggearrangement

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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KOM GODT I GANG MED TRÆNING EFTER SOMMERFERIEN  
PÅ ALLE HOLD KUN KR. 630,00

Se hele holdoversigten på hjemmesiden – opstart uge 32 til uge 50 (ingen træning i uge 42).
Tilmelding og betaling kan ske fra 1. august på www.tune-if.dk, under CBL.

Hvis du har deltaget i holdtræning fra januar til juni, vil du helt automatisk modtage et  
indbetalingskort for holdtræning fra uge 32 til uge 50

FRÆKFITNESS (kun for kvinder)
Onsdag den 8. juni 18.45-19.45 i Tune Hallen

SJOVT – FRISK – FRÆK – HÅRDT

FrækFitness er dans og bodytoning kombineret med masser 
af grin, og glimt i øjet. Vi får mulighed for at give slip, have 
det sjovt og finde vores sensuelle og feminine side frem.

Træningen forbedrer konditionen og toner kroppen.
FrækFitness er for alle kvinder, der har mod på at prøve en 
anderledes, effektiv og sjov træningsform.

Et godt alternativ til alle de kvinder, der gerne vil trænes 
på en mere feminin måde og tones mere feminint. Kom 
og prøv FrækFitness gratis – bare mød op i Tune Hallen.

Kom til Sommer-Pilates-Event 
Mandag d. 20. juni kl. 17.45-19.00 i Selskabslokalet (Tune Hallen)

Pilatesinstruktør Margit og Tina og CBL’s kommende Pilatesinstruktør Anne-Mette 
glæder sig til Sommer-Pilates-Event. De 3 instruktører vil sammensætte et godt 

og effektivt sommer-træningsprogram, så du bliver klar til sol, sommer og 
ferie. For at deltage skal du være CBL-medlem og meget gerne have kend-

skab til Pilates grundprincipper. Tilmelding – som altid – i vores booking-
system med medlemsnummer. Der er 16 pladser efter ”først-til- 

mølle”-princippet. 

Ved spørgsmål send en mail til tina@tune-if.dk.

GRATIS  FOR ALLEKom og prøv!
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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

GRATIS ZUMBA OG 
FRÆKFITNESS
Zumba og FrækFitness for  
ALLE i Tune Hallen

Zumba - mandag d. 8/8 kl. 19.00-20.15 
FrækFitness – onsdag d. 10/8 kl. 18.45-19.45
Zumba - torsdag d. 11/8 kl. 18.00-19.00

Hvis du aldrig har prøvet Zumba eller Fræk-
Fitness så kom og prøv GRATIS. Zumba og 
FrækFitness er super effektiv og sjov motion til 
dejlig musik. Vore instruktører vil tilrettelægge 
træningen med gennemgang af trin –
så du kommer rigtig godt i gang med Zumba 
og FrækFitness.

Tilmelding ikke nødvendig  
– bare mød op i Tune Hallen

”IDRÆT OM DAGEN” 
Tirsdag den 11. oktober, formiddag

Sæt X i kalenderen, tirsdag den 11. oktober, 
formiddag. I samarbejde med DGI Midt- og 
Vestsjælland glæder CBL sig til at præsente-
re en sjov dag med nye aktiviteter, foredrag 
og en fælles frokost (3 stk. smørrebrød, en øl 
eller vand – kr. 80.00)
Gå ikke glip af denne hyggelige aktivitetsdag!

Meget mere information i KLUBnyt 
efter sommerferien.

Kom godt i gang med  
træning efter sommerferien  – kom til Zumba og FrækFitness i uge 32
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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 
FrækFitness  

Pilates – Yoga – Effekt 
BODYPUMP
BODYCOMBAT 
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


