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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

KLUB1924TU
N

E 
 ID

RÆTSFOREN
IN

G

TUNE IDRÆTSFORENING
nyt



2

1924TU
N

E 
 ID

RÆTSFOREN
IN

G

Hovedforeningen

God Jul og godt Nytår

Kære medlemmer - Tune IF vil gerne ønske alle 
en rigtig god jul med mange gode oplevel-

ser og et godt Nytår, med mange spændende 
idrætsbeslutninger.

Der skal også lyde en tak for en meget flot 
indsat til alle ledere og instruktører, det er vores 
fælles indsats der driver Tune IF frem.

Her hvor vi nærmer os årets afslutning, bør vi 
alle stoppe op og tænke på det år der er gået, 
og de mange positive tiltag der er sket.

Jeg har mange gange over årene nævnt, at 
Tune er en landsby, det er vigtigt at vi fastholder 
vort sammenhold og trækker alle nye borgere 
med ind i vort fællesskab.

Jeg blev på sidste HB møde spurgt om, hvor-
for vi gik ind i sagen om ældreboliger og kunne 
kun svare, at det jo er vore medlemmer der er 
blevet ældre og som har brug for en ældrebolig, 
og her bakker vi op.

Ældreboliger burde være bygget for adskillige 
år siden i takt med, at Tune borgerne blev ældre.

Som vi hører det, vil alle politikere gerne have 
ældreboliger i Tune, men på forskellig måde.

Som jeg ser det, bør man lægge alle stridighe-
der bag sig og komme i gang med at bygge de 
boliger for ældre Tuneborgere.

KLUBnyt
For et år siden besluttede vi at flytte vort KLUB-
nyt over på vor hjemmeside, der er gjort et stort 
og flot arbejde med at få det til at fungere, men 
flere og flere ønskede det igen som trykt medie. 

Vi har nu besluttet at flytte KLUBnyt til TUNE-
Posten. Dan Bjerring har tilbudt, at vi får 8 sider 
til at tage ud, et flot tilbud som vi har sagt ja 

tak til. Dette betyder, at december nummeret af 
KLUBnyt på hjemmesiden er det sidste, næste 
gang vil du finde det i TUNEPosten.

Tune Ungdomscenter
Vi har gennem lang tid set på, om vi skulle gå ind 
i samarbejdet med Greve Kommune om driften 
af Tune Ungdomscenter.

Vi har samlet informationer som vi har behand-
let, og vurderet at vi ønsker at bruge vore kræfter 
på vor forening og vore medlemmer. Men natur-
ligvis ser vi frem til et godt samarbejde med TUC.

Årsregnskab – Medlemstal
Nu hvor vi nærmer os årets afslutning så går der 
kun få dage før informationer om det kommende 
årsregnskab bliver sendt ud, vi kender naturligvis 
ikke det økonomiske resultat, men jeg har kun 
hørt positivt.

Vi skal også have talt vore medlemmer op, for-
delt på aktivitet og alder, en spændende opgave 
der viser resultatet af vor indsats.

Tune IF modtager, som andre foreninger, et 
tilskud til børn og unge under 25 år fra Greve 
Kommune, medlemstallet for 2016 er bestem-
mende for tilskud for 2017.

Stafet for livet
Løbet blev afholdt lørdag og søndag d. 20.-21. 
august 2016 ved Mosede Fort. Her blev der sam-
let 30.000 kr. ind til Kræftens bekæmpelse, og et 

informerer
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“Vi har nu besluttet at flytte 
KLUBnyt til TUNEPosten.”
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pænt beløb kunne derfor sendes videre. Tak til 
alle der deltog på den ene eller anden måde.

Idræt om Natten.
Idræt om natten var igen i år en stor succes.  
Økonomien hænger godt sammen, takket være 
vore sponsorer. 

Erfamøde 31. oktober 2016
Erfamødet med vores venskabsforeninger,  
Vindinge, Gadstrup, Viby, Osted og Kirke Hyllinge 
Idrætsforeninger havde deltagelse af 14 ledere, 
og vi fik vendt mange spændende ting, men  
det vi også hører er, hvordan Lejre og Roskilde 
behandler deres Idrætsforeninger omkring lokaler 

og vedligeholdelse, og planerne for investeringer 
er næsten til at græde over.

Idrætten i Greve Kommune har langt bedre 
forhold, men vi har også selv kæmpet det igen-
nem. Vi vil bede Borup og Havdrup om at være 
med fra næste gang, desværre ønsker hverken 
Karlslunde eller Greve at deltage. Erfamøderne 
har kørt i 15 år.

Med venlig hilsen
Sven
edelweis@tune-if.dk

Tennis
TENNIS

TUNE IF

Ungdomsafdelingen

Amanda Jensen og Alexander Hansen brugte 3 
dage af deres efterårsferie på Tennisskole i Roskilde. 
Her var 15 unge fra forskellige klubber. Det var både 
sjovt, lærerigt og de fik masser af god motion og 
mange nye venner. De vil varmt anbefale det til klub-
bens unge, hvis de skulle have tid og lejlighed næste  
efterårsferie.
Tak til deres sponsor Primero for de fine bluser. 

Tune IF Tennis ønsker alle en glædelig Jul og et godt 
Nytår og håber på mange gode timer på banerne i 
det nye år til de tidligere medlemmer, nye medlem-
mer skal være velkomne. 

Stor tak til alle vores sponsorer i 2016

Hovedforeningen informerer

Der afholdes generalforsamling mandag  
den 30/1. 2017 

kl. 19.30.
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Gymnastik
GYMNASTIK

TUNE IF

Vi vil gerne fra gymnastikkens side takke jer 
alle, fordi vi har haft et rigtig godt år i 2016.  

I året der efterhånden er gået, har vi brugt man-
ge kræfter på, at samle ideer og prøve mange af 
dem af. Langt de fleste er lykkedes med succes 
og andre har vi haft knap så stort held med.  
Generelt har det været forandringens år i afdelin-
gen og det betyder, at flere tiltag også har været 
nye for os og med fælles hjælp har vi formået, at 
få tingene til at løse sig.

Ny hjemmeside
Der er kommet ny hjemmeside, hvilket betyder, 
at det har været en ny måde at tilmelde sig hold i 
afdelingen, det har givet os nye muligheder for at 
tilmelde sig arrangementer og at kommunikere på.

Vi er stadig i opstartsfasen, men oplever selv at 
hjemmesiden er blevet positivt modtaget.

For første gang har vi haft en forår/sommersæ-
son for en stor del af vores børnehold og det vi-
ste sig, at være en rigtig god ide, da tilmeldingen 
til holdene var langt større end vi havde håbet på. 
Dette gode tiltag gentager vi igen i det nye år.

Redskaber
I år er der blevet foretaget en stor investering i 
redskaber til Hal 3, da vi har flere unge og voks-
ne springere end vi tidligere har set, og det stiller 
andre krav til vores redskaber. Samtidig trængte 
vores yngre børnehold også til redskaber, da 
holdene er blevet så store i antal, at vi ikke helt 
havde nok. Opgraderingen af vores redskabs-
rum har givet nye og flere muligheder for vores 
instruktører til opstillinger, og vi har haft DGI ude 
og give os et kursus i at bruge dem mangfoldigt.

Tak for i år
Vi vil også gerne sige tak for i år og tak for godt 
samarbejde til Tune-Hallens personale, Tune-Hal-
lens Cafeteria, samarbejdspartnere samt vores 
sponsorer. 

Vi glæder os til, at se jer igen i 2017!

Hilsen Jeannette

Glædelig Jul og Godt Nytår
til alle vores medlemmer, instruktører og udvalgsmedlemmer.

Juleferie
Sidste træningsdag inden jul er mandag 
den 19. december og første træningsdag 
efter juleferien er tirsdag den 3. januar 2017. 
(Der kan forekomme ændringer på de  
enkelte hold).

Vi vil også gerne sige 

tak for i år og tak for 

godt samarbejde til 

Tune-Hallens personale, 

Tune-Hallens Cafeteria, 

samarbejdspartnere samt 

vores sponsorer. 
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HÅNDBOLD

TUNE IFHåndbold

Tune IF Håndbold har et U14-pigehold, som 
træner tirsdag kl. 16:45-18:30 og onsdag  

kl. 16:30-18:45. Vi kunne rigtig godt tænke os 
nogle flere piger til dette hold. 

Sidder du med tanker om, at det kunne være 
hyggeligt at spille håndbold i Tune IF Håndbold, 
så er du meget velkommen hos os. Vi spiller altid 
for at vinde, men vi glemmer aldrig at hygge os – 
det er vi faktisk rigtig gode til.  

Til holdet er der knyttet 2 trænere, og er du 
ny spiller, kan du prøvetræne 3-4 gange, før du 
beslutter dig for, om håndbold er noget for dig.  

Der bliver spillet turneringskampe både på 
hverdage og i weekender – dels i Tune og dels i 
andre Sjællandske klubber. Nogle gange delta-
ger vi i stævner andre steder i Danmark. 

Trænerne hedder Helle Pedersen og Jette 
Kragh Jensen, og vil du vide mere, kan du gå ind 
på vores hjemmeside under www.tune-if.dk, hvor 
du finder telefonnumre og andre informationer 
om afdelingen, her ligger også kamp- 
programmet for december. 

Kom frisk – vi savner netop dig! 

Nye spillere søges

Juleafslutning for ungdom
Den 14/12 holder ungdomsafdelingen juleafslutning. Her mødes alle ungdomshold på tværs af 
holdene og vi slutter af med at spise sammen og sige god jul og godt nytår.

Tune Håndbold ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.  
Tak for samarbejdet i 2016 – vi ses i hallen igen fra 2. januar 2017.

Husk Tumlinge-bold for alle 0-4 årige, næste gang  er 12. december.  Medbring gerne nissehue.



GYMNASTIK

TUNE IF

HÅNDBOLD

TUNE IFHåndbold

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

Bestyrelsen i Tune IF Håndbold har indledt et 
samarbejde med HRØ – Håndbold Region 

Øst, og her skal vi blandt andet kortlægge alle 
arbejdsopgaver i klubben. Processen skal gøre 
det muligt for os at sammensætte et endnu bed-
re håndboldtilbud til alle spillere - fra de yngste 
tumlinge til oldboys og oldgirls, og det skal også 
give os inspiration til helt nye tilbud. 

Baggrunden for projekt Klubbuilding er som 
sådan ikke det mest positive, idet vi igennem de 
seneste år har måttet konstatere en tilbagegang 
i medlemsantallet. Vi har især udfordringer med 
at holde på ungdomsspillerne. Der er 7 spillere 
på et håndboldhold og der skal derfor helst 
være mindst 10-12 spillere i truppen, hvis det skal 
fungere henover en sæson. Desværre er det ikke 

lykkedes os at få samlet spillere nok til en trup på 
alle årgange her i sæson 16/17 – og derfor denne 
ekstra indsats sammen med HRØ. 

Projekt Klubbuilding løber henover det næste 
halve år. Vi startede med første arbejdsmøde 
den 7. november og fortsætter de kommende 
måneder med at kortlægge arbejdsopgaver, 
arbejde med frivillighed og dét at få flere med 
til at løfte de opgaver, der hører til en håndbold-
klub - hjulpet på vej og udfordret af en af HRØs 
konsulenter. 

Som en del af projektet vil vi afholde et klub-
møde for alle interessenter i Tune IF Håndbold – 
spillere, trænere/ledere, forældre og andre ”med-
spillere”. Her vil vi fortælle mere om arbejdet, der 
er en del af DHF’s projekt ”Knæk kurven”.

Klubbuilding 
– med fokus på at gøre det mere attraktivt at være håndboldspiller i Tune
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Få lagt dit eget træningsprogram 
– helt gratis!
Forkert og tilfældig træning kan være direkte spild af tid 
- eller værre - forårsage skader. Spild ikke tiden fordi din 
træning ikke er målrettet efter dit behov.

Der er mange fordele ved at benytte et træningsprogram 
frem for at træne på må og få. 
Ved at anvende et træningsprogram, vil du hurtigt føle og 
se en vis forandring!

Besøg centret, og hør mere

BODYPUMP 100  
- Are you with us?
Vi afholder event lørdag 
den 14. januar 2017  
kl. 13.00-15.00 i Hal 3.  
Bookes som altid via  
vores bookingside.

JULE/NYTÅRS-ZUMBA
Zumba handler ikke om at danse godt, men om at have det sjovt.  
Kom og dans torsdag den 29. december kl. 18.00 i Hal 3. Vi glæder os til at varme jer op til 
årsskiftet, med masser af god musik og latinamerikanske rytmer. Ingen tilmelding bare mød op.

Kom godt i gang med  
holdtræning i det nye år
Opstart fra uge 1 til og med uge 25 (Nogle hold har ikke træning i uge 
8 & 15). Tilmelding og betaling kan ske på www.tune-if.dk under CBL. 
Hvis du har deltaget på holdtræning i efteråret 2016 vil du automatisk 
modtage et indbetalingskort for holdtræning fra uge 1 til uge 25. 

Se hele holdoversigten på hjemmesiden.

KUN KR. 825,-
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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

Er dit nytårsønske en sund livsstil så læs her:

Vi arrangerer en Sundhedsprofil / Sundhedstest i januar

Nærmere information kommer først i januar

Sundhedsprofilen indeholder bl.a.:
l Konditest – få dit kondital (på kondicykel)
l Blodtryksmåling
l Smidighed og styrke
l BMI fedtprocent og taljemål
l Muskelmasse, basalt stofskifte
l Fysisk alder og vurdering af din livsstil (Vi bruger Tanita body composition analyzer)

Det tager ca. 30 min. at lave selve sundhedsprofilen.

Send en mail til cbl@tune-if, eller ring 46 15 59 28  
mandag-onsdag eller fredag, hvis det kunne have din interesse.

GRATIS  for ALLE  (også ikke  medlemmer)



GYMNASTIK

TUNE IF

Tune if idrætsfest 2017
Lørdag den 29. april

Invitationerne bliver sendt ud i det nye år, 
– men sæt allerede kryds i kalenderen nu!

Bridge
BRIDGE

TUNE IF

Tune IF Bridge har afholdt medlemsmøde. 25 medlem-
mer var mødt op for at høre nyt fra Bridge. Vi har nu et 

medlemstal på 39, vores turneringshold er på 29. Det har 
betydet, at vi nu ofte spiller ved 7 borde. Vi benytter nu et 
system kaldet Mitchel. Her sidder alle Nord/Syd fast og alle 
Øst/Vest skifter bord. Der spilles i 2 rækker, men alle skifter 
på samme tid og holder samlet pause. En stor fordel både 
spillemæssigt og socialt.

Vi har behov for flere borde, og på vores ønskeliste står 
desuden anskaffelse af bridgemate, så spilleresultaterne kan 
registreres elektronisk frem for manuelt.

Referat af medlemsmødet kan ses på vores hjemmeside 
under Tune IF Bridge.

Månedens vinder blev:
Række Nord/Syd: Bente og Jan som også blev nr. 1 sidste  
måned, og da der ikke kan vindes 2 gang i træk, gik vin- 
præmien til nr. 2: Ena og Jytte (nederste billede).
Række Øst/Vest: vinpræmien gik til par nr. 1 Susanne  
og Benny (øverste billede)

Et stort tillykke til begge par.
Jørgen Ypkendanz

Masser af medlemmer



GYMNASTIK

TUNE IF

Malermester
Leif Kristensen

Lindevej 18 
 4030 Tune 

Mobil: 40 74 72 33

 Mail:
 malermesterleifkristensen@tunenet.dk

 
Medlem af  

garantiordningen

Kommende arrangementer: 
    6. december: Julehyggearrangement
 20. januar: Jazzarrangement 
   7. februar: Vinsmagning 

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 



12

TUNE IF

FODBOLD

Juletræssalg
Fodboldafdelingen sælger igen i år flotte 
juletræer fra pladsen foran SuperBrugsen. 
Hverdage fra kl. 17.00-19.00 samt lørdage  
og søndage fra kl. 10.00-16.00. Sidste dag  
er fredag den 23/12 fra kl. 17.00-19.00.
Træerne er af fin kvalitet, og drengene  
pakker dem i net, når du har valgt træet.

Fodbold
Ungdomsafslutningen 2016

Afslutningen blev holdt d. 28/10 i alders-
gruppen 1997-2010. Det er en fornøjelse, 

at så mange unge spillere deltager denne dag, 
og det store antal medførte, at vi havde fået 
lov til at låne lidt tid af tennis, så vi kunne spille 
fodbold i alle 3 haller fra kl. 16.00. De yngste 
børn spillede den planlagte turnering på tværs, 
hvilket gjorde, at børnene på denne måde kom 
til at spille rigtig mange kampe og med små 
pauser mellem kampene.

Da turneringen for de yngste årgange var 
overstået, havde trænerne, som tidligere år, 
valgt at uddele en præmie til alle spillere for 
årgangen. De modtog en fodboldspiller på en 
sokkel, og en slikpose.

De ældste årgange mødte kl. 17.30 og spil-
lede almindelig indefodbold og futsal i alle 3 
haller.  
Da den ældste årgang fik mulighed for at del-
tage i seniorafslutningen, og årgang 2001 var 
på lejrskole, var der ikke så mange spillere som 
tidligere, så der blev spillet rigtig meget fod-
bold for de deltagende spillere.

Da kampene var afviklet, blev der uddelt 
medaljer til vinderne af stævnet samt kåring af 
Årets Spiller og Årets Fighter.

Årets Spiller, Årets Fighter, Årets Kammerat:
2003 Piger - hold 1: Alberte B. Johansen og Katrine Andersen.
2006 Piger – hold 1: Vilma Iskov Schmitz og Amalie Bjørneboe
2000-2002 - hold 1: Emil Kruse Hajdarevic og Jonas Westh.
2003 - hold 1: Gustav Mathiesen og Oscar Nissen.
2004 - hold 1: Mike Thylkjær Almfort og Jonas Damm Jørgensen.
2005 - hold 1: Thor Hartvig E. Christensen og Carl Gustav Kofoed Brahe.
2005 - hold 2: Mikkel Stryhn og Jacob Østergaard-Jørgensen.
2006 - hold 1: Frederik Andersson og Johan Jensen.
2007 - hold 1: Lucas Jensen og Mikkel Hinløv.
2007 - hold 2: Rasmus Knudsen, Oliver Nordberg og Sebastian Christensen.



13

TUNE IF

FODBOLD

Fodbold

Efter at det for et år siden endelig lykkedes for 
klubbens 1. hold at rykke op i Serie 2 blev 

2016 et år med både op- og nedture.
Efter kun et halvt år med den nye turnerings-

struktur valgte DBU Sjælland meget overra-
skende i januar 2016 at gå tilbage til den gamle 
struktur, hvor turneringsåret går fra august til juni. 

Det betød at udfordringen for 1. holdet som 
oprykker til Serie 2 blev endnu større, idet op- 
og nedrykning skulle afgøres efter 
kun én kamp mod hvert hold i en 
kort turnering fra april til juni.

Der blev dog gået til vaflerne 
både til træning og til kamp og 
holdet sluttede på en flot mid-
terplacering i en forholdsvis lige 
række.

Det betød så, at holdet igen lå 
placeret i Serie 2 da 1. halvsæson 
af det nye turneringsår startede i 
august og sluttede i oktober.

Desværre var holdet ikke på samme måde som 
i foråret tilsmilet af heldet, både udenfor banen 
hvor der var en del skader og andre afbud, og på 
selve banen, hvor det var meget ”stolpe-ud”.

Resultatet blev at holdet overvintrer under 
nedrykningsstregen. Der er dog ikke langt op til 
den rigtige side af stregen, så med den rigtige 
indstilling fra spillerne og lidt mere ”stolpe-ind” 
i kampene, så skal det nok lykkes at skrabe nok 
point sammen til at blive i rækken.

Ny hjælp til Lars Bitte: Velkommen Kim Bøje!
Cheftræner Lars Bitte er fortsat meget vellidt i 

truppen og nyder desuden stor tillid 
fra bestyrelsen. Det er derfor glæde-
ligt at Bitte fortsætter som træner for 
holdet i 2017. 

Både spillerne og Bitte har imidlertid 
efterlyst noget hjælp både til kamp og 
især til træning – en som kan ”sparke 
spillerne bagi” når de trænger til det, 
og samtidig komme med ny inspirati-
on til træningen.

Til den opgave er det en fornøjelse 
at kunne meddele at vi nu har tilknyttet Kim Bøje 
i en rolle som assistent- og målmandstræner. Kim 
har tidligere selv spillet på holdet og har været 
målmandstræner for både ungdomsspillere, og 
senest for seniormålmændene i klubben. Han har 

Fodboldens Venner i Tune afholder 

STORT JULEBANKO 
... med masser af gevinster, og et julelotteri med mange flotte gevinster! 
Søndag den 4. december 2016 kl. 13.00 i Tune Borgerhus

Kom og vær med og støt fodboldungdommen i Tune  
og få samtidig en hyggelig eftermiddag ud af det. 

Traditionen tro serverer vi lidt frokost med bl.a. en sildemad! Tag familie og venner med.  
Der kan købes kaffe, øl og vand til rimelige priser. Vi spiller også Mini- og Lykke Banko samt  
KNOCK-OUT SPIL OG BINGOLO. Lodtrækning på kontrolkuponer, kinesisk lotteri og 21’ spil.

Et blandet år for 1. holdet

Der blev dog gået 
til vaflerne både 
til træning og til 
kamp og holdet 
sluttede på en 
flot midterplacer-
ing i en forholds-
vis lige række.
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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.

Fodbold

Årets spillere - fra venstre mod højre: 
Årets Spiller Old Star: Peter Odds Emmike
Årets Spiller Old Master: Per Madsen 
Årets Spiller Grand Old Master: Knud Eriksen 
Årets Spiller Old Girls: Dorthe Popp 
Årets Spiller U19: Simon Lykkegaard
Årets Fighter U19: Mikkel Hviid
Årets Fighter, Senior 1: Anders Abel 
Årets Spiller, Senior 1: Nicolai Johansen

Ikke på billedet: 
Årets Spiller Senior 2: Nicolai Reinholdt
Årets Spiller Senior 3: Mazen

desuden tidligere spillet divisionsfodbold og har 
derigennem en solid ballast og en stor erfaring, 
som han ser frem til at kunne bruge for at løfte 
holdets niveau yderligere til træning og i kamp.

Også holdleder Morten Blank fortsætter i 
2017, så det gode hold omkring holdet er bare 
blevet endnu stærkere. Vi håber at alle vil tage 
godt imod Bøje og vi glæder os til at se jer alle til 
opstarten på 2017-sæsonen, som sparkes i gang 
med den legendariske:  
Suppeturnering lørdag d. 4. februar 2017  
kl. 12.00 for alle herre senior, U-19 og oldboys.

Afslutningsfest i seniorafdelingen
Traditionen tro blev der efter sæsonafslutningen 
afholdt afslutningsfest for alle klubbens hold i 
seniorafdelingen samt U-19 holdet. Over 100 

feststemte spillere og påhæng troppede op i 
hallens cafeteria for at sige tak for sæsonen. Der 
var samtidig også lejlighed til at hylde de spillere 
som havde gjort sig særligt bemærket i løbet 
af året, samt for spillerne til at sige tak til deres 
trænere og ledere for det arbejde de har gjort 
for holdet i år.

Det blev en sjov og festlig aften, med godt 
humør, mange inspirerende taler og positive ud-
meldinger, som alt sammen bestemt lover godt 
for et rigtigt spændende 2017 for alle hold.

Tak for i år,  
Jan

Det blev en sjov og  
festlig aften, med godt humør,
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TUNE IFTrim

Formiddagsholdet torsdage kl. 10.00 har også 
stoppet sæsonen med et møde i klubhuset den 
17. november, hvor man drøftede gode idéer til 
næste år.

Krocket
Træning er nu begrænset til søndage kl. 9.30, hvis 
vejrforholdene tillader det. Kontakt Kurt Madsen 
på 40 45 63 78 for yderligere information.

Stavgang, Powerwalk, Mandagsvandring, 
Onsdagsvandring og Rullehockey 
Disse aktiviteter fortsætter deres ugentlige træ-
ninger uændret. Rullehockey er nu trukket inden 
døre og træner på Tune Skole – Højen. Se de 
aktuelle tider på www.tunetrim.dk.

Hedelandsløb
Det næste løb er 4. december. Efter løbet serve-
res julegløgg og æbleskiver. Der vil være lod-
trækningspræmier til de fremmødte, samt ekstra 
lodtrækning blandt alle, der løber med nissehue. 
I det nye år lægges der hårdt ud søndag den 1. 
januar kl. 14.00.  
Se mere om løbet, distancer, deltagere og tider 
på www.flongkondi.dk.

P.b.v.  Fritz

Det er med blandede følelser vi her skriver 
sidste indlæg til KLUBnyt. Igennem årene har 

bladet formidlet megen information til medlem-
merne, og har også kunnet berette om mange 
gode og hyggelige arrangementer. 

Men tiderne ændres, og dog er vi endnu ikke 
klar til den papirløse tilværelse, så vi ser frem til 
atter at kunne informere medlemmer og interes-
serede om vore aktiviteter på papir – nu via et 
indstik i TUNEPosten. Tak til de ”gamle redaktø-
rer” for godt samarbejde gennem årene.

God jul og godt nytår
Julen står snart for døren, så vi ønsker hermed 
alle medlemmer med familie en rigtig glædelig 
jul et godt nytår!

Tak for aktiv deltagelse i vore mange forskellige 
aktiviteter og på gensyn i 2017! Og som det frem-
går ligger vi ikke stille i december, det er altid dej-
ligt med motion efter de forskellige juleaktiviteter.

Vandreture og vandremøde

Vi holder pause i december. Vandre- 
kalenderen 2017 er på hjemmesiden inden 
jul. 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.  
46139101 / 21292159 eller på anførte mail.

God jul og godt nytår

Løb
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. dec. 
Tilmelding og yderligere info på opslag i klubhu-
set. Endvidere afholdes Tour de Chambre lørdag 
den 17. december kl. 10.00 fra klubhuset.

På turen rundt i Tune ønsker man forskellige 
medlemmer glædelig jul. Tilmelding via Face-
book eller i klubhuset.

Cykel Motion 
I vinterperioden er der kun træning søndag 
formiddag kl. 9.30. Se mere herom, og tilmelding 
på hjemmesiden www.tunetrim.dk og klik på 
cykelmotion.



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


