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I NATTEN
Læs mere 
på side 5

Læs mere på side 5

TRIM  
– STAFET FOR LIVET
Læs mere på side 6
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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
Administrativ medarbejder : Jo Brandt-Olsen  46-155928   cbl@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: Michael Olsen      40-118350 michaelolsen1960@gmail.com

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 NOVEMBER 2016Lægges på hjemmesiden  31. oktober
Sidste frist for aflevering af materiale: 14. oktober 2016
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Hovedforeningen

Tune IF er blevet stor, det er ikke nogen hem-
melighed, men vi breder os også over andre 

opgaver for at hjælpe vore medlemmer og bor-
gerne i Tune. Desværre ser vi ofte, at der træffes 
beslutninger uden løsningen er gennemtænkt og 
har borgernes opbakning. 

Kommunal Budget 2016
Vi har fulgt udviklingen og står lidt usikker over 
for den pressemeddelelse, som Greve Kommune 
har udsendt den 15. september kl. 12. Får vi vore 
ældreboliger og plejehjem?

Foreninger I Tune
Tune IF havde foreninger i Tune til møde med 
det formål, at Tune kan tale med en stemme, når 
der er vigtige fælles emner, som berører os alle.

Følgende foreninger deltog i mødet den 12. 
september ud over Tune IF: Tune Brugsforening, 
Tune Centerforening, Lions Club Tune, Tune Ka-
belnet, Tune Lokalrådsforening, Tune Pensionist-
forening, Café Ung i Tune, Tune Sportsrideklub, 
Tunehøj Grundejerforening, Fortuna Grundejer-
forening, Tinggårdshegnet Grundejerforening  
og Tinggårdssøen Grundejerforening. 

Følgende emner blev drøftet
1. Budget 2017 i Greve Kommune
2. Information om Tune IF’s sociale arbejde
3. Ældreboliger Tune
4. Plejehjem i Tune
5. Stofmisbrug i Tune
Emnerne blev gennemgået og der var enighed 
om, at vi går sammen, hvilket betyder, at vi nu 
har et fælles forum for Tune. 
Sammen er vi stærkere.

Ældreboliger – Plejehjem
Tune IF har helt tydeligt gjort politikerne op-
mærksomme på, at vi ønsker ældreboliger og et 

plejehjem i Tune. Vi har tydeligt gjort opmærk-
som på, at det skal være for Tuneborgere.

Der har været stille den sidste tid, det vil være 
uheldigt, hvis politikerne ikke tager hensyn til 
borgernes ønsker. Vi har før måttet kæmpe os 
op over bakkerne, så det kan vi igen, hvis vi står 
sammen.

Tune Ungdomscenter
En kommunal institution, der samler børn og 
unge primært til ikke-idrætsaktivitet. Greve Kom-
mune ønsker at vurdere hele området. Herunder 
et samarbejde mellem Tune IF og Tune Ung-
domscenter, en spændende positiv opgave.

Udendørs multibane
Vi forsøger at være opmærksomme på, hvor vore 
medlemmer bevæger sig hen og vil gerne være 
lidt på forkant. Derfor arbejder vi med et oplæg 
til Multibane på baggrund af et oplæg fra DBU.

Hedeland
Jeg har tidligere skrevet om Hedeland og visio-
ner. Vi blev inviteret til møde med den nye direk-
tør og efterfølgende har alle foreninger,  
der bruger Hedeland været til dialogmøde. 
Fra Tune IF deltog vor Trimafdeling.

Afslutning 
Vi har brug for dig i Tune IF. Vi har brug for dig 
som leder, uanset hvilken baggrund og uddan-
nelse du har, er der masser af store og mindre 
opgaver.

Det er vore mange ledere og instruktører, der 
har gjort Tune IF til Danmarks 9. største forening.

informerer

Med venlig hilsen
Sven
edelweis@tune-if.dk
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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



Fredag den 9. september indbød hele Tune IF 
til Idræt i Natten. På programmet var det 

muligt for 0.-5. Klasses elever at prøve forskel-
lige idrætsgrene. Blandt de mange aktiviteter 
var: Gymnastik, Fodbold, Håndbold, Badmin-
ton, Bordtennis, Tennis, Karate, Ridning og 
Zumba.

Idræt i Natten er et koncept hvor børn og 
unge frit og uden forpligtigelse kan komme og 
prøve de enkelte idrætsgrene, og dermed af-
prøve om dette kunne være en mulighed at gå 
til. Alle aktiviteter var velbesøgt, og flere gange 
blev, den til lejligheden opstillet saftevand og 
frugtbod, flittigt besøgt for lige at få en pause.

En stor tak til alle sponsorer, frivillige, trænere 
og instruktører, der var med til at gøre denne 
aften muligt.
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STAFET FOR LIVET
En stor succes

Det er nu godt 3 uger siden at stafetten blev 
afholdt, men oplevelsen står stadig klart for 

alle deltagerne. Vi nåede op på 95 deltagere
Mange tak for jeres støtte og engagement.  

I var med til at sikre at vi nåede de mål, vi havde 
sat os, nemlig at indsamle over 25.000 kr. og  
gå/løbe 2500 omgange á 615 meter, så alle  
sponsorkronerne kom i hus. Vi klarede 2516 
omgange hvilket svarede til 1547 km. Vi havde 
stor hjælp fra Trim’s løbere, som dels sørgede for, 
at vi havde en deltager på banen hele tiden, og 
dels præsterede de rigtig mange omgange. 

Alle ydede en stor aktiv indsats, men vi vil 
specielt sige tak til Dunja Salomonsen. 35 km = 
57 omgange, Lisbeth Reimann, Kenneth Reimann 
og Søren Eisbo, der alle løb marathondistancen 
på 42,2 km = 69 omgange, og ikke mindst tak til 
Jan Mørup, der klarede 72 km = 117 omgange.

Et beløb udover alle forventninger
Også det økonomiske mål blev overskredet, idet 
vi kommer op i underkanten af de 30.000.  
Udover deltagernes bidrag, siger vi tak til alle der 

støttede os ved at købe lysposer, og ikke mindst 
til vore sponsorer!

Sponsorer
CG Jensen havde sponseret 100 super lækre 
holdtrøjer. Med den flotte orange farve kunne 
man hurtigt spotte deltagerne fra Tune. 

Vore rundesponsorer Mosgaard Flytteforret-
ning ApS, B&S Tune, Cut & Color, Tune Auto 
ApS, Mainz VVS, EDC Tune og DNP Denmark 
A/S belønnede de aktives indsats med et beløb 
pr. runde.

SuperBrugsen Tune, Tune Slagteren mad med 
mere, Tune Textil Tryk I/S, De 3 små Grise, Cen-
terbageren Tune og TunePosten sørgede for fy-
sisk forplejning til holdet, og andre praktiske ting, 

TJ Fullservice stillede op med to ponyer, hvil-
ket var meget populært blandt de yngste på 
pladsen, medens Kalles Kaffe solgte dejlig kaffe 
fra vores plads. Begge aktiviteter gav et pænt 
bidrag til indsamlingen.

– Styregruppen for Livet – Tune IF

Styregruppen takker  
mange gange for den  
store opbakning fra  
deltagere, sponsorer  
og alle der støttede  
os på Mosede Fort.



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

Petanque
PETANQUE

TUNE IF

Så blev det tid til slutspillet i regionalen.  
Weekenden d.10.-11. september drog regional-
holdet til kamp i Høng nær Kalundborg.  
Det var en pæn lang køretur, både lørdag og 
søndag, man vejret var med os, op til 27 grader 
og fuld sol. Alle 47 baner var anlagt på en grus-
bane, hvor der normalt blev spillet fodbold,
så der var både kørespor og højt ukrudt, hvilket 
jo vanskeliggjorde spillet.
Nå, men det skal ikke være nogen undskyldning 
for resultatet som gjorde, at vi ikke rykkede  
op i Danmarksserien, så vi tager et år mere i 
regionalen.
Vi fik dog pokal med hjem for at have vundet 
vores pulje i de indledende runder.

Slutspil Regionalen

KURT

Træningstider:

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

Første søndag i 
måneden afholdes 
vinspil.

Tillykke med den til Eva, Joan, Susanne,  
Elizabeth, John, 
Nazif og Kurt.
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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

Fodboldens venner i Tune

Så er sommeren på hæld og vi håber, at alle har fået kulør,  
og tanket kroppen op igen, så I er klar til ...

Fodbold TUNE IF

FODBOLD

ÅRETS BANKO SÆSON  
2016 – 2017 I TUNE  
BORGERHUS Kl. 13.00

Søndag den 2. oktober  
Søndag den 6. november 
Søndag den 4. december 
Søndag den 8. januar 2017
Søndag den 5. februar  
Søndag den 5. marts 
Søndag den 2. april 

Mød op til vore BANKO SPIL og støt der-
med fodbold ungdommen i Tune og få 
samtidig en hyggelig eftermiddag ud af det. 

Tag familie og venner med. Der kan købes 
kaffe, øl og vand til rimelige priser.

Vi spiller også Mini- og Lykke Banko samt 
BINGOLO og KNOCK-OUT spil.

Lodtrækning på kontrolkuponer, kinesisk 
lotteri og 21’ spil.



Bridge
BRIDGE

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.

Den 24. august holdt vi Åbent Hus, og det 
forløb succesfuldt efter planen. 

20 deltagere mødte op, ligeligt fordelt mellem 
øvede og helt nybegyndere.
Ud af de 9 fremmødte, der ikke var medlem i 
Tune IF Bridge, blev 6 skrevet op til medlemskab. 
Efter en kort præsentation af Tune IF Bridge og 
en orientering om selve bridgespillet, historisk 
set, og om de mest almindelige regler, gik delta-
gerne til de 4 spilleborde.  
Nybegynderne fik nødvendig hjælp fra de frem-
mødte medlemmer.
Vi håber alle havde en god eftermiddag, og øn-
sker de nye velkommen i Tune IF Bridge.

Ny sæson
Vi er nu startet på en ny sæson med 39 spillere 
fordelt på 3 hold.
2 hold om mandagen fra kl. 13.00 – ca. 17.00.
1 hold for nybegyndere, og 1 hold med let øve-
de, begge hold modtager undervisning. 
Der er stadig mulighed for at tilmelde sig  
begge hold. Om onsdagen spiller vi turnering.
Det var rart at komme i gang igen, og slippe 
solen et par timer.

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

Åbent hus og ny sæson

Bridgeskole
Som noget nyt, starter vi med bridge-
skole én gang om måneden, lørdag 
eller søndag.
Der er tilmelding til hver gang. 
Første gang er den 1. oktober 2016. 
Der spilles fra kl. 10.00 – 14.00.  
Der betales for mad og drikke. Pris for 
ikke medlemmer er herudover 20,00 
kr. Der henvises til vores plakat med 
yderligere oplysninger.

Vi håber alle havde en god eftermiddag, og ønsker de nye velkommen i Tune IF Bridge.
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Løb
Der er mange der har trænet målbevidst mod 
CPH Half. Vi håber alle er kommet godt igennem 
og har haft en god oplevelse.

Vi fortsætter træningen fra klubhuset kl. 18, 
men må snart ty til stierne i Tune, så meget mere 
er der grund til at møde op til træningen lørdag, 
der annonceres på Facebook: Løbeklubben i 
Tune.

Cykel Motion 
Aftenholdene holdt sæsonafslutning med 
ris-rosmøde d. 27. september, så fremover 

er der kun træning søndag formiddag.  
Tilmelding via hjemmesiden.

Formiddagsholdet torsdag kl. 10 fortsætter 
dog så længe vejrforholdene tillader. Se mere 
herom og tilmelding på hjemmesiden  
www.tunetrim.dk og klik på cykelmotion.

Krocket
Trods “sommervejr” i september, kan vi ikke 
ændre på, hvornår solen står op, og især går ned. 
Det fine vejr har betydet, at vi har kunnet aften-
træne hele september, men nu går det ikke læn-
gere, så vi må ”nøjes” med fredag eftermiddag, 
så længe ”lyset” tillader det. 

Senere vil vi så inddrage udvalgte søndage. 
Danmarksmesterskaber for par og hold bliver 
afviklet i løbet af september, så turneringen i 
DGI-regi er slut for 2016.

Ved DM for par, som blev afviklet i Møldrup 
lørdag den 10. september, var Tune IF Krocket 
repræsenteret i række A1 med Jørgen og Mo-
gens Kiner. De vandt deres indledende pulje 
ganske overbevisende, og skulle derefter spille fi-
nale mod parret som repræsenterede Bornholm.
Brødrene Kiner har høje ambitioner, de bor i 

Når dette læses er jævndøgn passeret og CykelMotion og 
Krocket må stoppe med aftentræningen. De mange som 
kommer i Hedeland om dagen kan snart glæde sig over et 
smukt Hedeland i efterårsfarver.

Klar til et aktivt efterår

Billede fra Stafet for Livet
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Trim
Skælskør, de bruger 1 time i bil til Tune, hvor de 
”kører forbi” adskillige Krocket klubber, men de 
har valgt os.

Tune havde igen en mulighed for et Danmarks-
mesterskab, som ville have været det andet i 
2016. Finalen endte dog med sejr til det born-
holmske par, ”brødrene” kæmpede godt,  
2. pladsen er et flot resultat, så vi ønsker Jørgen 
og Mogens til lykke og al held og gode placerin-
ger fremover.

Stavgang, Powerwalk,  
Onsdagsvandring og Rullehockey 
Disse aktiviteter fortsætter deres ugentlige  
træninger uændret. Se aktuelle tider på  
www.tunetrim.dk.

5 medlemmer fra Powerwalk har deltaget i 
Smuk Kvindeløb i Roskilde den 6. september.  
Alle kom flot igennem, og havde en stor  
oplevelse i det flotte vejr.

Mandagsvandring
Når sommertiden er slut, starter mandags- 
vandringen kl. 10.00, første gang d. 31. oktober.

Vandrefestival
Vi var spændte på hvor mange, der kunne finde 
vej til Tune. Men hele 45 dukkede op, hvoraf ca. 
30 var udenbys vandrere. Alle havde en god tur 
i det flotte vejr til Gasbjerget, Naturlegepladsen, 
Vindinge Langsø og Vinterrasserne. Så vi er friske 
til at være med næste år, så endnu flere kan stifte 
bekendtskab med Hedeland og Tune.

Hedelandsløb
De næste løb er den 2. oktober og den  
6. november. Se mere om løbet, distancer,  
deltagere og tider på www.flongkondi.dk.

Stafet for Livet i Greve. 
Læs mere om afviklingen på side 6.

Nærmere beskrivelse af turene fremgår af de en-
kelte turinvitationer. Tilmelding til mailadressen: 
vandring@tune-if.dk 3 dage før turen. Spørgsmål 
kan rettes til Fritz på tlf. 4613 9101,  
mobil 2129 2159 eller på anførte mail.

P.b.v.  Fritz

Vandreture

Vi fortsætter med lange ture  
hver anden uge:

Tirsdag den 4. oktober kl. 9.00: 
Dyrehaven og Jægersborg Hegn

Mandag den 24. oktober kl. 9.00: 
Hedeland, Himmelsøen og Musicon

Mandag den 24. oktober kl. 19.00: 
Vandremøde i klubhuset

Torsdag d. 3. november: 
... endelig tur fastlægges senere

TRIM

TUNE IF
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”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 
præsentere en sjov dag med nye  
aktiviteter, foredrag og en fælles  
frokost (3 stk. smørrebrød, en øl  
eller vand – kr. 125.00)
Deltagelse uden spisning er også 
muligt.

Gå ikke glip af denne  
hyggelige aktivitetsdag!

Dagssatsen 
oplyses i  
motions- 
centret

Sommeren er overstået, og nu er det tid til at tænke på  
indendørs aktiviteterne.
CBL tilbyder mange hold, har du ikke fået tilmeldt dig endnu, 
så se hele holdoversigten på hjemmesiden – der kan trænes 
helt til uge 50 (Ikke træning i uge 42).

Halloween-Zumba for hele familien
Zumba-event for far/mor/børn – lørdag den 8. oktober 
kl. 09.30-11.00. Kom og ha’ det sjovt sammen, med an-
dre børn og voksne. Vores dygtige instruktører skal nok 
få sat gang i dine ben- og lattermuskler.
Se mere på opslag i hallen, eller kig ind på  
CBL’s hjemmeside.

Funktionel Light
Mandag kl. 9.00-10.00 har vi oprettet holdet for dig M/K, som gerne vil træne i et roligt tempo, 
men alligevel få sved på panden. Funktionel Light er øvelser der udføres langsomt, og med god 
tid til at strække og komme igennem alle musklerne. Både dem man kender, og dem man ikke 
kender. Øvelserne styrker ben, arme, mave, ryg og balancen. Øvelserne foregår gående, ståen-
de, siddende og liggende. Funktionel Light gør kroppen stærkere, mere udholdende så de små 
hverdagsgøremål føles nemmere.
Hvis du har lyst, så er der en tår kaffe og hyggesludder efter timen.
Booking via CBĹs hjemmeside med dit medlemsnummer.

Kom og prøv  

– det er ret hyggeligt!

 NYHED!

Vi gennemførte i foråret det første trænings- 
forløb for medlemmer med knæproblemer,  
hvor vi fik rigtig mange positive tilbagemeldinger, 
derfor har vi lavet et knæhold erfarne, booking  
via CBĹs hjemmeside.

Knætræning

GRATIS!
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Håndbolden oplever i disse år, at medlems-
tallet er faldende. Dette er også bemærket 

af det lokale håndboldforbund HRØ, som derfor 
har udfordret os i bestyrelsen med ordene ”Vil I 
gøre noget eller lide en stille død!” Det er selv-
følgelig lidt sat på spidsen, men vi oplever, at 
håndbolden har haft problemer med at tiltrække 
især ungdommen og derfor har DHF kørt en 
kampagne, der hedder ”Knæk kurven”. Vi blev 
derfor i et møde med en konsulent fra HRØ 
opfordret til at gå med i disse aktiviteter for at 
vende udviklingen hos os i Tune IF Håndbold.

Vi vil derfor det næste halve år arbejde sam-
men med HRØ om at fokusere på bestyrelses-
arbejde, udvalg, forretningsgange i klubben og 
hvervning af frivillige ved at få alt dette kortlagt 
og beskrevet. Dette skal sikre et stærkt funda-
ment at bygge klubben op på med fokus på de  
tilbud, vi ønsker at give.

Vi er i en svær tid, hvor vi lokalt er udfordret 
med at kunne stille ungdomsspillere nok til hold. 
Vi har prøvet og har fortsat samarbejde med en 
anden klub om enkelte årgange, men dette er 
ikke let og derfor ikke altid den rigtige løsning.

Vi håber i bestyrelsen, at dette tiltag kan give 
os et rygstød i den rigtige retning og hjælpe os 
til at knække kurven – også i Tune.

Tumlinge-håndbold kom godt fra start
Lørdag den 3. september mødte 29 forvent-
ningsfulde børn og voksne op i Tune-Hallen til  
sæsonstart på Tumlingebold. Med de kendte 
børnesange i højtalerne blev der løbet, hoppet, 
kravlet i tunneller, skudt på mål-dug, trukket på 
tæpper, slået kolbøtter, balanceret på bom, truk-
ket skildpadder, og hygget i teltene.

Vi glæder os til at se alle igen den 1/10, 12/11 
og 10/12 – og nye er fortsat meget velkomne.

Du finder alle sæsonens datoer på  
www.tune-if.dk under Håndbold.

Bestyrelsen

Fokus på klubben  
skal bidrage til vækst

Vi glæder os 
til at se alle 
igen den 1/10, 
12/11 og 10/12 
– og nye er 
fortsat meget 
velkomne!

Vi mangler fortsat en kasserer
Er det noget for dig at lægge en frivillig  
indsats som kasserer i Tune Håndbold,  
så kontakt venligst formand Martin Østberg  
på tlf. 22754756.
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TUNE IFTennis
Seniorturnering

Søndag d. 4/9 blev der afholdt den årlige  
seniorturnering på tennisbanerne. Der var 29 

tilmeldte i år, det højeste antal, der har været.
Vi startede med morgenkaffe kl. 9, hvorefter 

der trods lidt regn blev spillet fra kl. 10–12,  
de sidste kampe endda i tørvejr.

Herefter blev der uddelt præmier til samtlige 
deltagere, så vi takker alle sponsorerne: Danbolig 

– B&S – JK Maskinservice – Bog&Ide – N’Focus 
– SuperBrugsen – Netto – Cut&Color – Tune 
Slagteren mad med mere – Napoli Pizza House.

Vi sluttede af med at grille, med 24 deltagere. 
En af vore sponsorer, Per Johansen Danbolig, 
deltog i arrangementet. Han havde lidt ekstra 
præmier med, og han blev til den bitre ende, og 
tog endda et nap med opvasken efter frokost!

Der var vin til 

vinderne!

Der var også uddeling af præmier for den  
interne turnering for seniorer. 
Mikkel Andersson vandt i single, Bent Andersen 
og Claus Olesen vandt doublen.



15

Tennis
TENNIS

TUNE IF

Ungdom
Der blev afholdt klubmesterskab i Tune 
IF Tennis for ungdommen, tirsdag den 
13. september i bragende solskinsvejr.  
19 børn og unge deltog i 3 gruppe- 
ringer, U10, U12 og U16. U16, blev  
Amalie Bøg Rasmussen nr. 1 og  
Alexander nr. 2 U12, blev Anna Binau  
nr. 1 og Karoline Hinløv nr. 2  U10, her 
blev to nye spillere vindere, nemlig 
Kasper nr. 1 og Darina nr. 2. Årets figh-
ter blev også uddelt, denne pokal gik til 
Oliver Hinløv. 

Stort tillykke til dem alle, og sikke et 
flot fremmøde både af unge og foræl-
dre, der kom og heppede. 

Der blev afslutningsvist hygget 
med mad og socialt samvær. 

Det er med stor glæde, 
at vi har Mads Døssing 
tilbage som træner for 
ungdommen. Han er 
hjemvendt efter  
et år på efterskole, 
og han er nu klar til at 
træne  
ungdommen igen. 

Velkommen 
tilbage Mads! 

Igen i år deltog Alexander Hansen ved LM 2016 i Rung-
sted, hvor han flot og fortjent rendte med 1. pladsen, så 
stort tillykke til Alexander og klubben. Det må siges at 
være flot for en lille klub, og dejligt at komme på land-
kortet. 

For træningstider i vintersæsonen,  
tjek hjemmesiden Tune IF Tennis,  
ungdommen.



Malermester
Leif Kristensen

Lindevej 18 
 4030 Tune 

Mobil: 40 74 72 33

 Mail:
 malermesterleifkristensen@tunenet.dk

 
Medlem af  

garantiordningen

Kommende arrangementer: 
  29. oktober:  Husets fødselsdag
 13. november:  Arrangement med  
   Halfdanskerne 
    6. december: Julehyggearrangement

Læs mere på www.tune-borgerhus.dk

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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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,-

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
Helligdage kl. 06.00 - 14.00

Fitness – Puls & Cross 
Funktionel & Funktionel Light
Spinning – Zumba 
Fitness Dance & Toning  

Pilates – Effekt 
Meditation - Yoga
BODYPUMP – BODYCOMBAT 
Foredrag, samt ernæring og livsstil

D
EL

TA
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


