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Beretning Tune Håndbold 2016 - 2017 
 
Vi har igen i år valgt at samle hele beretningen i én, således at der ikke er separate 
beretninger fra senior- og ungdomsudvalgene. 
 Det sportslige - holdene 
Jeg vil starte med det sportslige og give en status over dette, da det jo er vores primære 
aktivitet i klubben. 
Vi valgte i år at afslutte vores samarbejde med Roskilde Håndbold vedrørende U18-
drenge og stille vores eget hold. Vi forsøgte til gengæld at udvide vores samarbejde med 
FHH90 til også at omfatte vores U12-hold, da der var kritisk få spillere. Dette blev 
modtaget meget dårligt og uden den fornødne opbakning til dette, faldt holdet fra 
hinanden. 
Ved opstarten på 2016/17-sæsonen havde vi således et U9 mix-hold, U14- og U16-
drengehold sammen med FHH90. To U14 pige-hold, et U18 pige-hold, et U18 drenge-
hold, et DS-hold og et HS-hold - begge i kval rækken - og vores to oldies-hold hhv. 
oldboys og oldgirls. 
 
En hurtig opdate for holdene er, at vores U9 mix startede med en smal trup og deltagelse 
i C-stævner. Tiltag specielt lige før jul har medført, at vi har fået en flot fremgang og har 
nu en stor flok børn med nok spillere til 2 hold. Vi har været nødt til at udvide 
trænerstaben, der bestod af Dorthe, Patrick og Bo, med Brian. Der opleves at være en 
fantastisk flot forældreopbakning til holdet, der kan bygges videre på. Vi har en 
udfordring til den nye sæson, idet vi har brug for yderligere trænere, da vi har mindst ét 
muligvis 2 U12-hold samt en gruppe U10’ere, og vi får også oprykkere fra vores mikro’er. 
Er I interesseret, så meld endelig ind. 
 
Vores U14-drenge spiller sammen med FHH90 på 2. sæson. Nogle af vores spillere er 
også med til U16-kampe, da der er lige få nok U16-spillere i truppen. Det er efterhånden 
et godt og velfungerende samarbejde, der mest giver udfordringer omkring stævne-
deltagelser. Truppen har deltaget i AB Jule Cup, men Tune stiller med egne spillere til 
påskestævne - hjulpet lidt af nogle få tidligere Tune-spillere, så vi kan stille et hold i 
Holland. 
Holdet er endt som 3’er i puljen her efter jul i 2. division A, så det er bestemt et flot 
resultat. Tobias Mygind deltagere i HRØ-programmet for ”Uslebne diamanter”, der er 
talentudvikling for de spillere, der ligger lige under de udvalgte hold. 
 
U14-pigerne har stillet med 2 hold i turneringen. Da der lige er få nok spillere har B-
holdet spillet ulovligt med brug af støttespillere fra A-truppen (eller også er det A-
truppen, der har lånt fra B-truppen). B-holdet har klaret sig rigtig godt, selvom de 
officielt ender sidst, da de har noteret ulovligt hold til kampene. Reelt ville de være 2’er. 
A-holdet vandt rækken før jul og holdet har fortsat spillet rigtig godt efter jul. De 
afsluttede med en ren puljefinale mod Brøndby tirsdag, hvor de sikrede sig sejren igen og 
er klar til SM den 23. april. Stort set alle pigerne fra begge hold er med til Holland. 
Vi har haft tre spillere med til HRØ-træninger, Mie, Celina og Astrid - og Mathilde 
Beckmann er lige startet på HRØ-træning for 03’ere. Celina og Astrid valgte efter nogle 
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træninger begge at trække sig, mens Mie stadig er med blandt de udvalgte 02’ere i HRØ-
regi. Ingen tvivl om at det er med til at berige de individuelle spillere og det har også givet 
nogle bekendtskaber på tværs af klubberne, som giver et andet indtryk, end når man 
mødes som modstandere ved kampene. 
 
U18-pigerne har været meget svingende. De virker meget som ”humørspillere”, så der er 
noget variation i deres præstationer. Det er dog et godt sammentømret hold og der har 
været en smule tilgang. De endte næstsidst i A1-rækken. Desværre har vi ikke kunnet 
samle nok spillere til, at de kom med på påsketur. 
 
U18-drengene er en mindre sammentømret trup. Vi har fået ny træner til dem, Tom - og 
Allan har været fast med på sidelinien. De har trænet fast sammen med HS, hvilket vil 
sige, at de stort set har haft torsdagen for dem selv. Det lykkedes for dem at slutte som 
2’er efter en flot kamp mod AG i lørdags, og de skal også med til SM den 23. april. De er 
klar til Hollandsturen sammen med U14-holdene. Næste sæson overvejer ”drengene” at 
spille både HS serie 3 og U18 for at holde sammen på hele truppen. 
 
HS har spillet i kval-rækken med stor stabilitet og endte på en 4. plads. Udfordringen er, 
at de fleste spillere ikke er helt unge, så der er behov for et generationsskifte i løbet af 
nogle år. Det virker dog til, at den nuværende trup har et godt sammenhold. De har dog 
ikke ambitioner om mere end 1 træning pr. uge og derfor heller ikke om oprykning, da 
det vil kræve noget mere. 
 
Dame Senior har været i gang med et generationsskifte, idet der er mange yngre spillere 
med i truppen. Vi fik ny træner Søren Roslef til sæsonen, og Søren var et stort aktivt for 
klubben som en vellidt og aktiv person. Desværre måtte vi erkende fra spillerne, at der 
manglede lidt omkring coachingen, specielt i kampsituationer, og da det begyndte at 
være kritisk med motivationen og at holde sig i kval-rækken, tog bestyrelsen det valg, at 
opsige samarbejdet med Søren. Mikkel Skov trådte til, og vi håber, at det vil blive 
succesfuldt ikke bare med at bevare pladsen i kval-rækken, som er sikret, men også for 
en ny sæson. Her vil vi næste år også gerne sikre samtræning med U18-pigerne, hvoraf 
flere er sidste årgangs U18-spillere i næste sæson. 
 
På oldies-siden har damerne fået en del tilgang af nye spillere, ikke mindst fra Roskilde 
KFUM, der valgte at lukke håndbolden ned. De er rigtig gode til at feste og have det sjovt 
og håndboldmæssigt endte de midt i puljen, hvor et af hovedmålene var at slå Greves 
damer. 
 
De gamle drenge har både haft lidt frafald og tilgang, så spillertruppen er stort set 
samme størrelse. Max har meddelt, at han efter mange år som ansvarlig for træninger og 
kampe slutter, mens Alex fortsætter som holdleder. Vi er derfor på udkig efter en ny, der 
vil tage styringen over træningen. De afslutter også først sæsonen til SM efter en 2. plads 
i puljen. 
 
Så har jeg kun glemt de yngre, der ikke spiller på fuld bane. Mikroerne, hvor vi har haft 
stor medlemsfremgang specielt henover vinteren. Det kræver ekstra kræfter specielt til 
U8’erne. Vi har fået ekstra hænder, men kan faktisk godt bruge mere hjælp. Det er 
vigtigt at værne om disse fremtidige stjernespillere. 
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For de allermindste - Tumlingene, har vi haft ganske pæn tilslutning i år. Vi har fået 
henvendelser fra forældre, om der ikke kunne være tumlingebold oftere, og derfor 
intensiverer vi dette fra efter sommerferien med tumlingebold hver anden lørdag i ulige 
uger. Vi vil også forsøge at arbejde lidt med indholdet ud fra DHF’s Trille Trolle-koncept. 
 
Der har også i år været aktivitet sammen med skolen, hvor Annie, Kirsten, Lisbeth og 
Villy har været i gang med 3. klasserne fra efterårsferie til påskeferie. Stor tak for deres 
indsats – vi håber naturligvis, at nogle af eleverne også får lyst til at spille håndbold i 
Tune IF. 
 Det organisatoriske 
På det organisatoriske plan har vi kæmpet lidt med strukturen. Jette startede som 
seniorformand, men vi besluttede at skifte dette til ungdomsformand for at styrke 
ungdommen, mens det blev aftalt, at Søren Roslef tog teten som leder af seniorudvalget. 
Det sluttede, da vi afbrød samarbejdet med Søren, og vi har derfor en udfordring på dette 
punkt.  
Andre vigtige udvalg, sponsorudvalget, Hedebo-udvalget og festival-udvalget har været 
selvkørende og udført fantastisk flotte opgaver. 
 
Vores sponsorudvalg har trukket mange sponsormidler hjem og dermed sikret mange 
vigtige midler og tøj til alle hold. Desværre stopper vores sponsorudvalg efter denne 
sæson. Vi vil i bestyrelsen takke for det kæmpe arbejde, de har gjort med at skaffe midler 
til klubben, samt at de har sørget for flot og nyt kamptøj til alle klubbens hold. De trak 
også et meget stort læs i afviklingen af ungdomslandskampen mellem Danmark og 
Sverige i oktober. En flot håndbolddag i Tune. Stor tak til Claus, Tim og Frederik for 
deres indsats. 
Der ligger et kæmpe arbejde bag dette, og der er et godt materiale og netværk for et nyt 
udvalg at starte op på. 
 
Festivaludvalget klarede endnu en festival - nu med omskiftning til nye krav fra 
festivalens side med brug af endnu flere økologiske varer. Introduktionen af den høje 
økologiske procent har desværre også haft en stor betydning for resultatet af festivalen i 
2016, som ikke er tilfredsstillende i forhold til den kæmpe indsats, det er for alle, der 
hjælper til. Udvalget har derfor besluttet, at vi forsøger os igen i 2017 og ser resultatet 
an, før vi beslutter, om vi vil fortsætte med at ligge rigtig mange kræfter i ”Tokyo Street 
Food” fra 2018 og frem. 
 
Hedebo-udvalget stod endnu et år for afvikling af et fantastisk flot stævne og mobilisering 
af rigtig mange frivillige henover weekenden. Takket være sponsorstøtte fra Spar Nord 
kunne vi ikke bare komme ud med rekord overskud, men vi kunne også fejre dette med 
alle de frivillige og udpege årets frivillige ved Hedebo-turneringen – Gert Mygind - ved et 
arrangement 19. januar. Forberedelserne til dette års Hedebo-turnering er i fuld gang og 
det er værd at bemærke, at det er en vigtig del i at kunne skabe rammerne for hele 
afdelingen ved hjælp af det tilskud, turneringen giver til vores økonomi. 
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 Bestyrelsen 
Vi har kæmpet lidt under mangel af en kasserer, det har kørt lidt på pumperne og taget 
kræfter fra andre ting. Vi er kommet igennem og mener at have fundet en løsning 
fremadrettet på dette. 
Vi besluttede i bestyrelsen efter et møde med HRØ lige efter sommerferien at starte op på 
et projektforløb med HRØ under ”Knæk kurven”-kampagnen. Formålet er at lære mere 
om os som klub, at blive klar på hvad vi vil som klub, og hvad vi gerne vil kendes på. Vi 
har til opgave at kortlægge alle arbejdsopgaver i klubben, hvilket vi kæmper med at få 
afsluttet med henblik på, at vi kan få flere hænder i spil til at hjælpe med selv små 
opgaver. Vi har en deadline på dette, der hedder den 6. maj, hvor vi gerne vil indbyde til 
Åbent hus i Tune Håndbold - med aktiviteter i hal 1 og sparring omkring klubben i hal 3. 
Dette bliver afslutningen af vores forløb med HRØ og vi håber på bred tilslutning fra alle 
interessenter i og omkring Tune Håndbold. Her vil vi også præsentere resultaterne af den 
”bruger-undersøgelse”, vi fik foretaget i januar/februar. 
 
Vi har haft lidt udfordringer vedrørende kommunikation. Vi har gjort en del ved 
hjemmesiden og investeret i at få denne udbygget, så vi mener selv, at denne del fungerer 
ganske godt. Vi sørger for at lægge referater med mere ind her. Giv gerne feedback om 
denne, hvis I har det, så vi kan arbejde videre med at få den i brug. 
Vi har diskuteret brug af Facebook en del og bruger fortsat Fanklub Tune, men overvejer 
at flytte dette over på den nye officielle Tune IF Håndbold FB-side, som vi ikke har taget i 
brug. Vi har også en intern Facebook-gruppe, hvor vi prøver at have alle ledere med, men 
der er dog nogle, der ikke bruger Facebook. 
Vi mener, at vi har en velfungerende bestyrelse - ikke perfekt, men vi har et godt 
samarbejde og har brugt meget tid sammen i hele forløbet med ”Knæk kurven”. Vi 
mangler en formand og mener selv, at det er vigtigt, at det er en person, der også 
igennem aktivt håndboldspil er forankret i klubben. Vi har desværre ikke fundet nogen 
selv. 
 
Vi håber, at vi i 2017 kan fortsætte den fremgang, vi har startet året med - ikke mindst 
med tilgang til de yngre årgange. 
 
Martin 


