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Vi afholder i dag Tune IF Trim’s 36. generalforsamling.  
 

Vi kan se tilbage på år 2016 som et år, hvor der igen skete meget i de forskellige aktiviter, men også 
et år, hvor vi oplevede, at en af vore aktiviteter, nemlig Tune Cykel Motion, ønskede at stå på egne 
ben. Forhandlingerne om opdelingen er foregået i god ro og orden, og TCM er nu organiseret som 
et udvalg direkte under Tune IF. Vi ønsker TCM god medvind fremover.  
 

I lighed med de foregående år foreslår bestyrelsen, at der aflægges beretning for 2016 under 
dagsordenens pkt. 3, medens forhold vedr. 2017 og kommende arrangementer behandles under 
punkt 5 umiddelbart efter regnskabet. Vi håber, at der herved kan komme flere synspunkter og 
kommentarer frem omkring vore planer og tanker.  
 

Medlemssituationen: 

Vi plejer at begynde med dette væsentlige punkt, og desværre blev fremgangskurven brudt i 2015 
og det fortsatte i 2016. En del af udviklingen skyldes nok afgang af CBL-medlemmer, som af 
”høflighedsgrunde” også har sat et par andre krydser. 
For de enkelte aktiviteter ser tallene således ud: (Whiteboardtavlen vendes) 
(Ja, jeg bruger jo ikke fine power-point præsentationer, men det havde nok ikke gjort tallene 
bedre☺)       

       
 2014 2015 Udvikl. 2016 Udvikling 2017 

Løb 89 79 -10 75 -4  

Stavgang 44 34 -10 26 -8  

Powerwalk 19 19 0 19 0  

Cykel Motion 103 89 -14 85 -4  

Krocket 23 26 3 27 1  

Rullehockey 11 7 -4 6 -1  

Vandring 96 98 2 92 -6  

       

Aktivitetsmedlemmer 385 352 -33 330 -22  

       

CBL 132 109 -23 80 -29  

       

I alt 517 461 -56 410 -51  

       

Medlemmer jf. liste 355 316 -39 286 -30  

       

Budget 325 310  290  225 

       
Forv. afgang til TCM      50 

Forv. afgang p.g.a CBL      15 
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Vi har drøftet situationen i bestyrelsen, og de fleste venter en stabil situation i 2017 uden de store 
ændringer. 
 

Der er jo kommet ændret kontingentstruktur i CBL, hvor der nu ikke længere gives rabat, hvis man 
er medlem af en anden afdeling. Det har vi nydt godt af tidligere, men vi forventer nu, at det koster 
os yderligere min. 15 medlemmer. 
Hertil kommer udskillelsen af TCM, hvilket vi bedømmer til en reel afgang på 50 medlemmer. 
 

Vort budget for 2017 er 225 medlemmer. Da vi i p.t. er på xx, er der et stykke vej endnu. 
 

Udviklingen i aktiviteterne er jo det væsentligste i vor forening. 

Fra de enkelte aktiviteter vil jeg fremhæve følgende, men da Trim har mange aktiviteter bliver det 
lidt i overskrifter, men jeg håber at have fået det vigtigste med. 
 

Løb: 

Der har i 2016 været gennemført mange arrangementer, herunder også nye tiltag med mange 
deltagere, og der har været informeret og motiveret flittigt på facebook. 
 

Begyndertræningen samlede desværre ikke helt så mange deltagere som i tidligere år.  
 

Af de mange ting udover den ugentlige træning, hvor vi glæder os over pænt fremmøde, kan 
nævnes Aftenorienteringsløbet den 29. februar med hele 38 deltagere. Nogen havde desværre 
fjernet en post, men alle fik rørt sig og kom uskadte i mål. Og så var der velfortjent forplejning og 
hygge bagefter. 
 

På samme tid blev sundhedskampagnen 60 dage afholdt. 29 havde tilmeldt sig via Trim-holdet, så 
det gav 1.450,- kr. til klubben. 
 

Løberne var hurtige til at udnytte de nye lokaler til træning af hele kroppen efter løbeturen. 
Det kaldes tabata-træning og afholdes hver anden mandag. 
 

Vi har igen deltaget i en lang række løbearrangementer. Foruden vort eget Hedelands Bjergløb, er 
de væsentligste: Sydkyst Marathon både forår og efterår, Parkstafetten, Eremitageløbet, H.C. 
Andersen Marathon i Odense plus Copenhagen og Hamburg Marathon og yderligere nogle løb, 
hvor medlemmerne deltager helt på eget initiativ. 
Vi havde også et flot hold med ved Copenhagen Half. Dette løb er ved at blive en klassiker, og det 
er dejligt, at så mange stiller op. Endelig var vi også flot repræsenteret ved det næsten lokale 
Runway-Run.  
 

Vi arrangerede igen TuneFestLøbet i forbindelse TuneFesten. Løbet udbydes nu som et familieløb. 
Der var ikke det helt store deltagerantal, men vi fortsætter i år. Vi fik 2.500,- kr. ud af indsatsen. 
 

Ekstremsport er også ved at få tag i vore medlemmer. Der var 4, der stillede op til 80 km løb i 
Hedeland – bl.a. 4 gange op på skibakken. Desværre måtte de 2 udgå, men stort til lykke til de 2, 
der klarede strabadserne. 
 

Af andre lokale tiltag kan nævnes morgenbrødsløb sidste lørdag i måneden, Tour de Chambre, hvor 
man ønsker hinanden glædelig jul. Og som det ikke var nok, var de 25, der var ude at løbe juleaften 
og næsten lige så mange nytårsaften. Seneste tiltag er Pandelampeløb I Hedeland, som når det 
bliver for lyst, vil blive afløst af trailløb. 
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Nu er alt jo ikke bare rosenrødt. Jeg vil nævne to store problemområder. Vi har ikke fået nye 
løbetrænere de seneste 3 år, og vi har svært ved at skaffe hjælpere til Hedelands Naturtrail. Det 
vender jeg tilbage til under aktiviteterne i 2017. 
 

Stavgang:  

Der er fortsat en trofast kærne, der møder op hver mandag formiddag.  Men vi har endnu ikke fået 
idéen, som kan vende den vigende interesse. 
 
Powerwalk: 

Det samme kan siges om Powerwalk. Også her er en trofast og stabil gruppe, der møder mandag 
aften og vi er også hyppige deltagere i andre arrangementer som Smuk Kvindeløb og I-Forms 
Kvindeløb m. fl. Som regel er Henning eneste repræsentant i Hedelands Naturtrail, men der er plads 
til mange flere. 
 

Rullehockey:   

Der er fortsat kun den hårde kærne. Som følge af store startomkostninger er det svært at lokke nye 
til. 
 

Cykel Motion: 
Der var pæn tilslutning til tirsdagstræningen, og der er også cyklet gode ture søndag. Der var 
rimelig tilslutning til turen til Kongsøre, medens andre tiltag, som f. eks 4-færger-turen måtte 
aflyses. 
Man havde besluttet ikke at gennemføre tidligere års tiltag som tidskørsler, linjeløb og stjerneløb. 
TCM har dog været repræsnteret ved en lang række forskellige løb rundt omkring, og så er vi godt 
repræsenteret ved ”Cykelnerven”, en aktivitet, der samler penge ind til Scleroseforeningen. Man 
cykler ikke til Paris, som f. eks Team Rynkeby. Nej, når man har fundet topformen, tager man til 
Sydfrankrig og cykler op ad alle de stejleste bjerge på årets Tour de France-rute. 
 

Det såkaldte E-hold, der ikke kører så stærkt, begyndte i løbet af sommeren at cykle torsdag 
formiddag.   
Da E-holdet ikke ligger inden for TCM’s focusområde, blev der ved opdelingen besluttet, at denne 
aktivitet under navnet CykelTrim forbliver under Trim. Der var 16 medlemmer, der viste interesse 
for denne motionsform. 
 

Krocket: 

Krocketspillerne har haft en forrygende sæson. Spillerne træner seriøst og deltager i mange 
turneringer, både regionalt og på landsplan, men at man skulle hjemføre to danmarksmesterskaber, 
havde næppe nogen forudset. 
Det var først Finn Kolbe, der blev danmarksmester for enkeltmand i højeste række M1. 
I mesterskaberne for par tabte Tune finalen i A1-rækken, men senere på året tog vi revanche og 
vandt DM i A1–rækken for hold. Der er 4 mand på et hold, og ved finalestævnet vandt holdet 13 af 
16 kampe. 
Stort til lykke til Krocket med det fine resultater. I kan se diplomerne på væggen ved 
indgangsdøren. 
 

Som sædvanligt afholdt man igen i slutningen af juni et åbent stævne med omkring 80 deltagere. 
Foruden de store DM-stævner har Krocket repræsenteret Tune ved mange kvalifikationsstævner og 
turneringer rundt omkring på Sjælland. 
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Vandreture: 

Vandreudvalget havde tilrettelagt 19 længere vandreture, hvoraf 1 måtte aflyses. 
Der er stadig pæn tilslutning til turene. Vi nåede til nr. 173, og efter stemningen på årets vandre-
møde fortsætter vi på samme måde i 2017. 
 

Vor forårstur gik til Højer, og havde 28 deltagere. Vi havde et dejligt ophold på gården Hohenwarte 
ved Højer, hvor vore sangpræstationer nåede nye højder. Der er noget særligt sat vandre i det flade 
Marskland, og især vandreturen til Mandø ad Låningsvejen vil blive husket som noget helt specielt.  
 

Sommerturen på Øhavsstien havde 10 deltagere. Vejret var med os igen, og vi havde en dejlig tur 
på Ærø, Langeland og Sydfyn. Turen var arrangeret af Vagabond Tours. 
 

Til daglig er der altid flot fremmøde mandag formiddag, medens der er plads til mange flere onsdag 
formiddag i Hedeland Nord. 
 

Hedelands Naturtrail: 

Nyt navn og nyt sted, men fortsat i samarbejde med Fløng Kondi. Vi havde flyttet startstedet til 
Tune, så vi var spændte på, hvordan det ville gå. 
Vi havde lavet 3 spændende trailruter på hhv. 4,2, 10,2 og 21,1. km. 
Der havde meldt sig 339 løbere, som udtalte sig positivt efter løbet, og vi besluttede derfor at 
fortsætte i 2017.  
Da vi havde sænket omkostningerne bl.a. vedr. tidtagningen og også havde enkelte sponsorer, blev 
der 10.000 til hver af arrangørklubberne 
 

Grillfesten:  

blev omdøbt til Hyggeaften p.g.a. ændret sted og menu, men ellers var konceptet det samme. 
Den blev afholdt den 25. august med 53 deltagere. Så vi havde stor glæde af vort nye klubhus, og 
stemningen var høj som sædvanlig.  
 

Nyt klubhus: 

Den største begivenhed i 2016 var uden tvivl indflytningen i disse lokaler. Lidt over et år skulle der 
gå fra idéen blev født til vi kunne holde reception den 6. februar. Det blev en festlig dag.  
Borgmesteren klippede det røde bånd, og både hun og flere andre holdt tale. Vi fik fine gaver. I alt 
7.000 til deling med Bridge. 
Det er jo kommunens hus, som Tune IF lejer en del af. Meget hurtigt blev det klart, at også Bridge 
skulle have base her. Det har ført til en række møder om indretning, ansøgning til kommunen m.v. 
Vi søgte om 11.000,- kr., som vi fik bevilliget fuldt ud. Det betød, at vi kunne få fitnessmåtter, 
hattehylder og yderligere køkkenskabe, så nu resterer der kun enkelte mindre ting. Vi fik sponseret 
en whiteboardtavle og stole, så det betød, at vi kunne flytte ind her uden voldsomme udgifter til 
nyanskaffelser. 
Samarbejdet med Bridge fungerer upåklageligt. Desværre er det sådan, at både Bridge og vi har 
mandage og onsdage som hovedaktivitetsdage – og det vil ingen ændre på. Det er jo så heldigvis 
sådan, at Bridge ikke er her fra maj til begyndelsen af september, hvilket passer godt med vore 
aktiviteter. 
 

Vi har haft et godt samarbejde med Hovedforeningen og Tune-Hallerne i forbindelse med 
indretning m.v. Et væsentligt forhold er, at Hovedforeningen via Hallen står for rengøringen her. 
Det er vi meget glade for. 
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Hedebostien.:  

Stien blev indviet med stor festivitas den 24. april. 
Tidspunktet til trods satte det ind med kraftigt snevejr, netop som borgmestrene skulle holde deres 
åbningstaler. Det var meget synd for arrangørerne. Trim var flot repræsenteret med mange både 
løbere og vandrere. 
Og jeg vil tilføje, at vi her har fået et friluftsanlæg, som vi allerede har haft megen glæde af i det 
daglige. Især syd for Tune har det betydet adgang til nye, flotte områder. Det bliver rigtig godt, 
efterhånden som skoven vokser op. 
 
Stafet for Livet: 

Vi var med for tredje gang og havde omdøbt holdet til Livet - Tune IF. 

Vi fik økonomisk opbakning fra Hovedforeningen, CBL og Trim. 
Der kom nye folk i styregruppen, og selvom der var moralsk og officiel støtte fra hele Tune IF, 
måtte vi erkende, at det er svært at tiltrække mange deltagere fra de andre afdelinger. 
Vi endte med at være 95 deltagere, og takket være en række sponsorer, nåede vi også vort mål om 
at indsamle kr. 20.000 til Kræftens Bekæmpelse. 
 

Regnskab og Kontingent: 

Regnskabet vil blive fremlagt senere, men en række positive forhold bevirker, at vi kommer ud med 
et overskud betydeligt bedre end budgetteret. Vi er derfor fortsat med uændret kontingent i forhold 
til 2016 nemlig 200,- kr. årligt for alle aktiviteter. 
 

Bestyrelse: 

Bestyrelsen har afholdt 3 møder. Derudover har der været en række møder vedr. de forskellige 
aktiviteter, og som sædvanlig har der været drøftet mange ting på vandreturene, ligesom der er gjort 
flittigt brug af mailen. 

 

Tak: 

Jeg vil slutte min beretning om 2016 med at rette en stor, stor tak til alle instruktører og trænere, der 
uge efter uge og uanset vejret møder op, så rammerne er på plads og vore medlemmer får en god 
oplevelse. 
Jeg vil også gerne sige tak til de mange, der hvert år hjælper med ved Hedelands Naturtrail, ved 
Hedeboløbet og TuneFestLøbet og ved vor Hyggeaften. Uden denne store indsats kunne vore 
aktiviteter og disse arrangementer slet ikke gennemføres. 
 
Og endelig vil jeg takke mine bestyrelseskolleger for et godt og engageret arbejde i det forløbne år. 
 
Tune, den 5. marts 2017.  

 

Fritz Jüngling 

formand 
 


