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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: 

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 DECEMBER 2016Lægges på hjemmesiden  30. novemberSidste frist for aflevering af materiale: 14. november 2016
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Hovedforeningen

FU havde inviteret Kultur og Fritidsudvalget 
til møde den 4. oktober 2016, hvor vi in-

formerede om de større tiltag som vi har i gang.
• Samarbejdet med Tune Skole. 
• Samarbejdet med vore flygtninge. 
• Multibane projekt fordi idrætten flytter sig. 
Der vil kunne etableres en udbygning ved de 
nuværende cykelstativer. Der tænkes på et 
UNO-koncept i samarbejde med DBU. Anlægget 
vil bl.a. kunne anvendes til Parkour, og funktionel 
træning.
• Det nye foreningssamarbejde i Tune. 
• Det kommende samarbejde med TUC. 
• Det kommende samarbejde om ældre og 

plejeboliger.

Halvårs revision
Vi har i september gennemført en halvårsrevision 
i afdelinger og udvalg. I Hovedforeningen er det 
vores hovedrevisorer der står for arbejdet.

Tingene udvikler sig som planlagt med rigtig 
mange aktiviteter, så vi forventer et pænt års-
regnskab samtidig med at vi har rigtig mange 
aktiviteter og tænker nyt. 

Kontrol af timer
Vi har gennemført kontrol af timer i vore 3 haller, 
og gennemfører de små justeringer der er nød-
vendige.

Hegn Petanquebaner
Det synes nødvendigt at beskytte banerne med 
hegn. Petanque har indhentet tilbud på hegn til 
en materialepris af 10.000 kr. for det mest nød-
vendige. Hegn hele vejen rundt om banerne vil 
koste 50.000 kr. for materialerne. Afdelingen kan 
selv lægge arbejdskraft i anlægget.

Møde om den gamle Shelltank
Som det er mange bekendt ser Greve Kommune 
gerne en ny dagligvareforretning placeret her.

Mødet var indkaldt til Menighedscentret hvor 
der max må være 120 personer, men der mødte 
nok 200 op, og man overvejede at aflyse, men 
besluttede alligevel at gennemføre mødet, men 
lovede at der kom et nyt møde så alle har mulig-
hed for at give deres mening til kende.

Min bedste vurdering er 50% for og 50% imod, 
vi ser spændt frem til det næste møde. 

Ældre boliger og plejehjem i Tune.
Det er et meget varmt emne lige nu, hvor der 
har været arbejdet med Budget 2017, og der har 
absolut ikke været enighed i byrådet.

Efter min menig har Greve Kommune og 
byrådet i årevis glemt Tune og det faktum, at 
de mange der er flyttet til Tune først i 70’erne i 
dag har behov for en ældrebolig. Det er ikke ny 
viden. 

Greve Kommune har hvert år lavet prognose 
for befolkningsudviklingen delt op på områder, 
her ses tydeligt det behov som i dag er meget 
stort. Er det rettidig omhu for borgerne i Tune?

Mødet i Tune-Hallen den 18. oktober om dette 
emne, vil sikkert trække fulde huse.

informerer
“Vi forventer et pænt årsregnskab 
samtidig med, at vi har rigtig mange 
aktiviteter og tænker nyt”

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
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Badminton
BADMINTON

TUNE IF

Vi startede lørdag den 15. oktober 2016, og efterfølgende den 5/11, 12/11, 
26/11, 3/12, 17/12 og 7/1 2017. Alle lørdage fra kl. 10.00–11.30. Det koster  
175,- kr. pr. deltager (frem til og med den 7. januar 2017) men så er der også 
bolde og træner. Når vi efter den 7. januar har lavet lidt evaluering på hvor stor 
tilslutningen har været, så finder vi ud af om vi fortsætter resten af sæsonen.

Har du lyst til at være med så skriv en mail til  
rene.larsen@tunenet.dk.

Der er helt sikkert også plads til dig. Træningen henvender sig til alle andre end dem, der allerede 
træner på 1. og 2. holdets træning om tirsdagen. Dvs. ældrebadminton, motionister, nogen der bare 
lige vil prøve, nogen der måske har haft en skade og lige vil se hvordan det går, osv. Henrik og Torben 
står for træningen, så man har også mulighed for at lære noget.

Mvh René

Så er der...

Lørdags-fælles-træning igen!

Så er udendørssæsonen ved at være slut,  
med rigtig mange gode timer på banerne.
Der har været afholdt interne turneringer,  
torsdagshygge og ældretennis, hvor alle  
baner blev flittigt benyttet. 
 
Hilsen 
Niels-Erik

Tennis
TENNIS

TUNE IF



Malermester
Leif Kristensen

Lindevej 18 
 4030 Tune 

Mobil: 40 74 72 33

 Mail:
 malermesterleifkristensen@tunenet.dk

 
Medlem af  

garantiordningen

Kommende arrangementer: 
  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 



Tune IF Bridgeskole har haft første 
undervisningsdag. Vi var 12 deltagere, 

der meget aktivt og lyttende hørte på en 
meget inspirerende underviser. Temaet 
var åbners 2. melding. Et vanskeligt emne, 
hvor der er mange små nuancer, der skal 
tages hensyn til, før meldingen kan gives.

Efter en grundig teoretisk orientering, 
gik vi til et veldækket bord og nød de 
fremsatte retter.

Derefter var vi klar til selv at forsøge os 
med at melde de lagte kort, underviseren 
havde med.

Vi startede kl. 10.00, men var så op-
taget, at vi gerne ville forlænge tiden til 
14.30. 

Det var en god dag, hvor der både var 
plads til spændende indlæring og rart 
samvær.

Jørgen Ypkendanz

Bridge
BRIDGE

TUNE IF
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Bridgeskolen er 1 gang om  
måneden lørdag eller søndag:

Tidspunkt: fra kl. 10.00 – 14.30
Målgruppe: Let øvede
Hvem: Alle
Pris: Medlemmer: 60,- kr.,  
ikke medlemmer 80,- kr.

Undervisningsdage i efteråret 2016:
Den 27. november
I foråret 2017:
Den 28. januar + 25. februar (marts er ikke fastsat)

Adressen er Sundheds- og Idrætshuset,  
Skolegade 9A, 4030 Tune.
Tilmelding senest 1 uge før undervisningsdagen på 
telefon: 46 13 83 81 eller e-mail: joyp@tunenet.dk.

Månedens vinder i de 2 rækker, som vi spillede den dag:
A rækken: Bente og Jan
B rækken: Lillian og Arne

Et stort tillykke til alle 4, som hver fik overrakt en vinpræmie.

Undervisningsdag

 Thea underviser 
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TRIM

TUNE IFTrim

Løb
Siden sidst har 15 løbere gennemført  
Copenhagen Half. Alle kom godt igennem de 
godt 21 km. Det var godt ”løbet” og Trim ønsker 
alle til lykke med den flotte præstation! 

Ved samme lejlighed fik vi indviet vore nye 
beachflag. Tak til vores sponsorer Lars Skjoldby 
og Anders Jakobik Kolding

Vore aktive løbere deltager i mange løb rundt 
omkring, bl.a. Sydkyst-løbet den 16. oktober.

Følg med i løbernes mange aktiviteter 
via facebook: Løbeklubben i Tune.

Juleafslutning 
Løb og Powerwalk holder fælles juleafslutning 
med gløgg og pakkeleg mandag den 12. de-
cember. Tilmelding og yderligere info på opslag i 
klubhuset.

Cykel Motion 
Cykel Motion holdt sæsonafslutning for aften- 
træning den 27. september, så fremover er der 

kun træning søndag formiddag. Tilmelding via 
hjemmesiden.

Formiddags holdet torsdag kl. 10 fortsætter 
dog så længe vejrforholdene tillader. 

Se mere herom og tilmelding på hjemmesiden 
www.tunetrim.dk og klik på cykelmotion.

Krocket
Tune Krocket er igen Danmarksmester!  
Danmarksmesterskaberne for hold blev afviklet 
på anlægget ved Vildbjerg Sports & Kulturcen-
ter i weekenden den 17/18. september, som de 
sidste turneringskampe i sæsonen 2016. Tune var 
repræsenteret med 2 hold.

Sommeren holdt ved længe, men nu er efteråret kommet, 
og med den rigtige påklædning kan man stadig få megen 
motion udendørs. Og så er Hedeland og skovene jo klædt 
i pragtfulde efterårsfarver! Trim 

ønsker alle 
tillykke med 
den flotte 

præstation! 
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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.

Holdet i række B1 leverede ”en hæderlig ind-
sats” og kunne rejse fra Vildbjerg med ”æren i 
behold”. De 2 par spillede 20 kampe, det blev  
til 8 sejre efter ca. 14 timers krocket. Holdet i ræk-
ke A1 spillede 16 kampe med 13 sejre til følge. 
Det var der ingen andre som kunne præstere så: 
DANMARKSMESTERSKABET I A1 GIK TIL TUNE!

Fantastisk sæson 
Det har været en fantastisk sæson. Adskillige vinde-
re i par og mix-stævner landet over: Øst-Mesterskab 
for par i række A1 og 2 Danmarksmesterskaber.

Disse resultater er naturligvis kun blevet skabt, 
fordi Tune-spillerne udviser stor entusiasme, og 
har fundet krocket som en fantastisk sport.

Efterårstræf
Vi har inviteret samtlige spillere på Sjælland til en 
hyggeformiddag i Tune: Efterårstræf – søndag 
den 6. november kl. 9.30 – 12.45.

Træningstider
Vi har nu ”gearet” ned, og træner efter vejr- 
forholdene fredage kl. 14.30 og søndage kl. 9.30.

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

Powerwalk forlængede  
sæsonen i Hedeland ved at starte  
kl. 17, men er nu efter at sommertiden er forbi til-
bage til kl. 18.00, og på stierne i Tune. Inden læn-
ge kan man glæde sig over juleudsmykningen. 

Mandagsvandring
Fra mandag den 31. oktober og indtil sommerti-
den begynder igen, er starttidspunktet kl. 10.00 
fra klubhuset.

Hedelandsløb
De næste løb er 6. november og 4. december. 
Efter sidstnævnte løb serveres julegløgg, og der 
er lodtrækningspræmier samt ekstra lodtrækning 
blandt alle, der løber med nissehue.

Se mere om løbet, distancer, deltagere og 
tider på www.flongkondi.dk.

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 og vandremøde

Årets sidste ture er:

Torsdag den 3. november kl. 9.00: 
Roskilde – Boserup – Kattinge

Fredag den 18. november kl. 9.00: 
Borup og Humleore Skov

Tirsdag den 6. december kl. 10.00: 
Juletur i Hedeland og frokost i klubhuset.
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Sommeren er overstået, og efteråret har sat sit spor i landskabet, 
så hvorfor ikke komme og træne indendørs i CBL Motionscentret. 
Vi har åbent 100 timer om ugen med ca. 22 holdtræningstimer. 
l Er du morgenfrisk til spinning kl. 6.00, kan det lade sig gøre  

2 gange om ugen eller til aftentræning 5 gange om ugen.
l Du kan også få sved på panden til Zumba, Fitness Dance,  

BODYPUMP og BODYCOMBAT.
l Er du mere til Yoga og Pilates, som de lidt mere rolige  

træningsformer, er det også muligt. 

Kort sagt der er noget for alle. Husk det snart er Jul og Nytår,  
med diverse forsætter. Vi er ca. 50 frivillige instruktører, som er  
klar til at hjælpe dig. 
Juniorerne har deres ”egen” tid og ”egne” instruktører hver  
fredag fra kl. 16.00-17.30, hvor der er lukket for andre medlemmer  
i motionscenteret.

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

Kom til Pilates og  
Yoga juleevent

Onsdag den 30. november  
kl. 18.00-19.30 i  
Menighedscentret. 

Instruktørerne vil sammen-
sætte et effektivt trænings-
program, med dejlig ud-
strækning og afslapning. 
Tilmelding som altid via 
bookingsiden, 14 dage før 
eventen.

Træning i efteråret
Se oversigten over alle hold og træningstider på hjemmesiden.
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DANMARK VANDT  
LANDSKAMP I TUNE

U17-pige landskampen mellem Danmark – Sve-
rige blev onsdag den 5. oktober 2016 spillet i 

Tune-Hallen i overværelse af ca. 400 tilskuere der 
fyldte hallen godt op, og skabte en rigtig herlig 
landskampstemning, og heppede Danmark frem 
til en sejr på 30-23 over ærkerivalerne fra Sverige.

Tune IF Håndbold havde fået tildelt opgaven 
med at afholde landskamp for U17-pigerne, og 
det var endda deres første af slagsen. Sammen 
med afdelingens sponsorer lykkedes det at få 
stablet et godt arrangement på benene, med fri 
entré. 

Til lejligheden havde Tune IF Håndbold fået 
lavet klapvifter med Dannebrog på den ene side, 
så pigerne blev fulgt på banen med flag fra alle 

tilskuernes side af. Der blev skrålet godt igennem 
til nationalmelodien, og så var rammerne i den 
grad sat til en god gang håndboldoplevelse på 
topniveau.

Sponsorer
Der skal fra Tune IF Håndbold lyde en stor tak til 
kampens sponsorer Danbolig i Tune, SparNord i 
Roskilde, Copenhagen Sound System, Pattegrise, 
SuperBrugsen, Centerbageren i Tune, Greve 
Vinkompagni og L’Oreal for hjælp til afviklingen 
af kampen, ligesom håndboldafdelingen sender 
en tak til publikum og alle de frivillige som hjalp 
til, så landskampen blev en rigtig god og stor 
oplevelse for alle.

Der blev skrålet godt igennem 
til nationalmelodien, og så var 
rammerne i den grad sat til en 
god gang håndboldoplevelse 

på topniveau.
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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

Hedebo-turneringen Spar Nord 2016
I weekenden den 23.-25. september gennemførte Tune IF Håndbold 
igen et meget vellykket Hedebo-stævne med godt 700 deltagere  
fra 18 klubber og i alt 133 spillede kampe. Fra Tune deltog 4 hold, 
idet vi stillede med et U9 Mix-hold, to U14 pige-hold og et U14  
drenge-hold. Læs mere om holdenes oplevelser på www.tune-if.dk 
under Håndbold.

En stor tak skal lyde til alle vores sponsorer og til alle de 180 frivi-
lige, der hjalp i køkkenet, ved dommerbordene, som nattevagter, 
med rengøring, som fotografer og alt muligt andet hele weekenden. 
TAK! Uden jer, kunne det ikke lade sig gøre!

Sæson 2016/17 er godt i gang
I Tune IF Håndbold har vi i denne sæson følgende ungdomshold:
Tumlinge 0-4 år, Mikro 4-6-årige og 6-8-årige, U9 Mix, U14P-A og 
U14P–B, U18P, U14/16D og U18D. Læs meget mere om det enkelte hold på www.tune-if.dk under Håndbold.

Vi kan sagtens bruge nye spillere på mange af holdene, så kontakt os for mere information – og find 
alle trænere og telefonnumre på vores hjemmeside. Vi glæder os til at se jer i Tune-Hallen til klubbens 
hjemmekampe. Kamptidspunkter finder du på vores hjemmeside under Håndbold Kalender, eller på 
app’en DHF Håndbold.
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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
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
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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


