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Beretning Tune Håndbold 2018/19 
 
Version 11.4.2019 
 
Jeg vil gerne starte dette års beretning med at sige TUSIND TAK til alle frivillige i Tune Håndbold. 
Jer der deltager i generalforsamlingen i dag er – sammen med alle de andre frivillige, der ikke er 
med i dag – hverdagens sande helte. I bruger - uden at få noget særligt for det - timer og atter timer 
på frivilligt arbejde af alle slags – til gavn og glæde for de ca. 350 aktive medlemmer af Tune 
Håndbold. Det er fantastisk! 
 
Og nu til beretningen. Vi starter i kronologisk orden:  
 
Sommerturneringen 2018 foregik uden Tune Håndbold, men vi havde nogle hold med til beach-
stævner i løbet af sommeren, nemlig U16 piger og -drenge og HS2. Til sommerturneringen 2019 har 
vi tilmeldt 5 hold – U10P, U10D, U13P, OG og OB! 
 
Roskilde Festival 2018 
Næppe har der været en festival med lignende vejr. Det var ikke smattet, der var udfordringen, men 
støvet og økologi-graden. Det sidste klarede Jette dog flot, men der er ikke tvivl om, at dette er et 
hårdt krav til vores bod sammen med kravet om at benytte Festivalens leverandører. Det er tydeligt 
at disse, igennem sikring af leverancer til festivalen, skal have dækket sig ind for aftalen med 
festivalen, som påvirker de priser, vi skal betale for varerne. Det er derfor uvist, om det fortsat vil 
være muligt at opnå et tilfredsstillende overskud i forhold til arbejdsindsats for festivalen. I år 
lykkedes det dog at lave et pænt resultat. Samtidigt var det glædeligt at se en større del af vores 
unge spillere med i boden. Der er også mange, der hjælper med det forberedende arbejde med at 
klargøre og nedtage udenfor festivalens ”åbningstid”. Tak til alle, der gav en hånd med. 
 
Efterskoleeleverne 
I denne sæson havde vi exceptionel mange, der skulle på efterskole både blandt pigerne og 
drengene. Det giver naturligvis udfordringer, og på trods af intentioner om at holde en meget tæt 
kontakt, så har det været svært - måske også fordi, at et efterskoleår naturligvis for de unge 
mennesker drejer sig om fællesskabet på efterskolen. Både drenge og piger har været hjemme og 
deltage i kampe for U16-holdene, og der har desuden været afholdt et årgangs-arrangement inkl. 
efterskoleeleverne til spisning i Hedehus-hallen. 
 
Samarbejde FHH90/Tune Håndbold: U16P, U16D, U12D 
Igen i år har vi valgt at indgå samarbejde med FHH90 for U16-holdene, både piger og drenge. Vi har 
tillige haft et træningssamarbejde med U12-drengene, så de har trænet sammen uden dog at stille 
hold sammen. Vi har igen været meget tilfredse med dette samarbejde, som har gjort det muligt at 
stille hold i både U16-piger og U16-drenge – en god løsning, når nu hver klub for sig ikke har haft 
det nødvendige antal spillere. På trænersiden har Charlotte, Brian og Kim taget sig af U16-pigerne 
og Frederik har som træner med aftale med FHH90 trænet U16-drengene. U12-samarbejdet har 
gjort, at vi har kunnet tilbyde bedre træningsvilkår for begge parter. 
 
Hedebo 
Hedebo-turneringen blev igen i 2018 en stor succes. Det rutinerede udvalg gennemførte turneringen 
med sikker hånd hjulpet af en masse frivillige. Tune Skole sætter rammen, så vi kan kun have 
overnattende hold op til den kapacitet, som skolen tillader os, og Tunes egne hold overnatter på 
Lunden. 
Det er utrolig dejligt at høre feedback fra deltagere såvel som frivillige. Spar Nord var igen sponsor 
og også her var der et godt samarbejde. Økonomisk er turneringen ligeledes en nøglefaktor for 
foreningen, der er med til at finansiere ikke mindst ungdomsaktiviteterne. 
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Der har støttet af Spar Nord været afholdt et ”tak for hjælpen”-arrangement, hvor årets unge-
frivillighedspris blev uddelt til Frederikke. 
 
Klubdage 
Igen i år har vi afholdt klubdage, hvor der er gjort ekstra meget ud af hjemmekampene. Vi fik en 
feedback fra en OG-spiller fra nordvestsjælland om, at det var en fantastisk dejlig oplevelse, at der 
blev gjort noget ud af det også for senior og oldies. Det havde hun ikke oplevet før. Vi forsøger det 
bedste vi kan at få alle holdene med, men det er en udfordring og derfor er der hold, der oplever 
klubdag på en anden dag end den primære. Det er også skønt, når vi på udebane oplever lignende 
tiltag og som hold får lidt ekstra opmærksomhed. Tak til ungdomsudvalget for det store arbejde med 
at arrangere klubdage for alle holdene. 
 
Samarbejdet på tværs af afdelingerne i Tune IF 
Fantastiske fællesskaber har fyldt en masse for Tune IF i 2018. Først med kampen indenfor Lorry-
området, hvor vi gik videre, og siden med finalen i Helsingør med de andre regioner. Det har 
naturligvis i høj grad været FU/HB, der har stået for dette, men når det regner på præsten, drypper 
det som sagt på degnen, og vi skal naturligvis forsøge at få det bedste ud af dette. Indtil videre 
eftersøger HB aktiviteter for de vundne præmier.  
Fastelavnsfesten, der er arrangeret af tennis, badminton og håndbold i forening samlede 2. marts, 
hvor konceptet i år var uden buffet, ikke mindre end 400 deltagere! I mandags holdt vi ris-ros-møde 
med hjælperne og der blev tænkt i nye opstillinger af borde, nye aktiviteter og fortsat fokus på en 
hyggelig dag for hele familien.  
Aktuelt drøfter HB udbygning af hal 1 i både stueplan og 1. sal mod syd, og det vil I helt sikkert 
komme til at høre meget mere om de kommende måneder. Det andet mest aktuelle på tværs af 
Tune IF lige nu, er selvfølgelig idrætsfesten den 27/4, hvor håndbold deltager med 41 trænere og 
ledere med/uden partnere ud af 65 mulige. 
 
Tumlinge Trille Trolle 
I år var andet år med Tumlige Trille-Trolle-håndbold hver 2. lørdag fra september til og med april. 
Det har været en stor succes med i alt 65 betalende børn og dertil et par gratister de sidste gange, 
hvor også vores t-shirts fra Frost Solution slap op. Alderen på børnene er 0-3 år og dertil enkelte 4-
årige. Fokus har været på leg og sjov, og vi kan se, at det er yderst vigtigt, at der er tid for 
forældrene (til tider også bedsteforældrene) til at snakke med hinanden. Vi får som trænere talt med 
en masse om, hvad Tune Håndbold og Tune IF kan tilbyde, og vi håber naturligvis, at børnene 
fortsætter med mikro-håndbold efter Tumlinge-tiden.  
 
Mikroer – de små og de lidt større 
Der er fortsat mange mikroer, delt op i to grupper. De små hos Christina V, Ida og Ruth og de store 
hos Lisa og Louise. Mikroerne har løbende deltaget i stævner og de store har deltaget i Faxe Cup. 
De store har også været til et stævne og prøvet at spille på den nye kortbane med stor succes. 
 
U9mix bad om to træningspas i stedet for et, og de er tre trænere (Ida, Malene, Christina J) og en 
holdleder (Marianne). Holdet har fortsat tilgang og er nu oppe på 24 spillere! Trænerne valgte, at 
holdet ikke skulle spille i den ordinære turnering, så de har i stedet deltaget i stævner. Nu skal de så 
prøve kræfter med den nye kortbane, når den bliver etableret i hal 1 i løbet af sommeren. 
 
U12-piger: Ny ung træner Clara trådte til og har sammen med Dorthe stået for træningen, af og til 
bistået af Frederik Frost, når skolearbejdet og musicalen trak for meget i Clara. Michelle og Steen 
har været et team omkring holdlederposten. Pigerne mødte rigtig meget modgang i kampene i B-
rækken inden jul, men har efter jul i C-rækken mødt mere rimelig modstand, har fået vendt bøtten og 
har spillet et flot ”forår”, hvor det pludselig var Tune, der vandt - også stort.  
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U12-drenge: Det blev desværre nødvendigt med et trænerskifte i starten af sæsonen, således at 
Brian Matthé og Holmes afløstes af Charlotte og med hjælp fra skiftende trænere om torsdagen. 
Helle B har bidraget betydeligt som holdleder. Vi har også her været ramt af at være lige få nok 
spillere, men heldigvis har et par af U12-pigerne hjulpet til og med rigtig godt resultat. Tak til alle, der 
har været med inde over og hjulpet. 
 
U16-drenge: Frederik har været ansat af FHH90 og har hele vejen været alene på trænerposten for 
et smalt U16-drengehold, men med god hjælp fra forældregruppen. Han har fået rigtig meget ros for 
sit gode arbejde fra bestyrelsen i FHH. U16-drengene fik 2/4 besked om, at Frederik stopper som 
deres træner, og Tunes spillere har nu besluttet at prøvetræne sammen med FHH og Himmelevs 
U17-spillere fra efter påske. Himmelev stiller med en træner (Rasmus) på drengesiden. Sæsonen 
18/19 afsluttes med påsketur til AGF Cup, hvor Jette er med som holdleder. 
 
U16-piger: Trænerne har været Charlotte, Brian og Kim. Holdet var tilmeldt i en A-række, da det jo 
nærmest var et helt nyt hold, og de klarede at spille sig i 2. division B efter jul og endte med en flot 2. 
plads. Nu afsluttes sæsonen med påsketur til AGF Cup. Alle Tune-pigerne – både hjemme og på 
efterskolerne - er inviteret til møde om den nye sæson her den 17/4, og så må vi se, om der kan 
blive et rent Tune-hold eller pigerne følger efter drengene og ser mod holdfællesskabet 
FHH/Himmelev. 
 
DS1: 
Opstart med ny træner Michael og holdets stabile holdleder Flemming. Resultatmæssigt har det 
været tungt og ligeledes med at finde melodien træner og hold imellem, og derfor blev det efter jul 
besluttet at stoppe samarbejdet med Michael. Vi var meget glade for, at Brian ville træde til, og at 
han sammen med spillerne fik vendt humør og spil i de sidste kampe, så holdet sluttede af med 3 
sejre og en målscore på +30. Trods en placering nederst i puljen, endte det med, at de uden at 
skulle spille om det, forbliver i kval.-rækken. 
 
DS2, med Jette som holdleder: Der har kun været få spillere og derfor har den store OG-trup trådt til, 
så vi har kunnet stille hold. Vi måtte dog spille en enkel kamp ulovligt før jul. Efter jul har der været 
en fast blanding. Resultatet endte med en 3.plads i puljen – og masser af godt humør i bilerne på de 
lange ture til Slagelse og omegn. 
 
OG blev sjællandsmestre efter en drabelig finale med 2 x omkamp. Det er jo før set, at et hold er 
med på afbud og sejrer! Holdet har i løbet af året fået yderligere tilgang, så der nu er 22 spillere, og 
de har derfor kunnet stille med spillere til et DS2-hold uden større problemer. Udfordringen er, at der 
kun er én målmand – nemlig Trine. Nancy har dog tilbudt sig, når det brændte på, og med god 
succes. 
 
HS1/HS2: Først HS1 med træner Brian Roos og holdleder Mikkel Langebjerg. Holdet har stadig en 
lille mulighed for oprykning til 3. division efter en imponerende sæson, hvor kun Stadion ville lege 
med i kval. rækken. Holdet spiller den afgørende kamp mod Lammefjorden kl. 14 på søndag den 
14/4 i Hørve. 

HS2 - med trænerne Tom og Allan - kom med til oprykningsspil, da Køge blev disket, og HS2 rykker 
nu op i serie 1, fordi nogle af de andre hold har bedt om at blive nede i serie 2 – og det gælder 
faktisk også nr. 2. i oprykningsspillet. Der har været nogen tilgang til HS1 og også lidt til HS2. 

 
OB har haft en hård sæson, hvor modstanderne virker til at have været på et lidt andet niveau end 
forrige sæson. Humøret er dog heldigvis højt. Alex valgte ca. midtvejs at stoppe som holdleder, men 
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det går foreløbig fint med, at Stig kører holdet som træner. Den nødvendige opbakning fra spillerne 
klarer skærene. 
 
Bestyrelsen 
Sæsonen er forløbet rigtig godt med et godt og konstruktivt samarbejde i bestyrelsen om opgaverne. 
Vi har forsøgt at komme videre efter vores ”Knæk kurven-forløb. Desværre må vi erkende, at der ved 
udarbejdelse af trænerkabalen for den kommende sæson er opstået en del uenigheder, som har 
medført, at der er flere bestyrelsesmedlemmer, der ikke genopstiller. Uenighederne er opstået 
omkring vore ungdomshold og om, hvad der skal prioriteres, når der skal sættes trænere på 
holdene. Det har været tydeligt, at der er mange følelser i spil, og bestyrelsen har i år ikke været 
gode nok til at få taget den nødvendige forventningsafstemning i vores trænersamtaler efter jul. 
Bestyrelsen er også blevet kritiseret for ikke at have lyttet til andre interessenter. Det skal ikke være 
nogen hemmelighed, at der er blevet truffet beslutninger, som ikke har en enig bestyrelse bag sig, 
og forløbet har heller ikke været optimalt. Det har taget hårdt på flere af vores trænere, hvilket vi kun 
kan beklage. Det positive, vi kan uddrage, er, at det er engagerede mennesker, der er med i Tune 
Håndbold, og når vi på den måde har følelserne med i gøremålene, så vil der også kunne opstå 
situationer, der nogle gange rammer os personligt. Vi skal selvfølgelig fortsat arbejde på, at 
grundlaget for bestyrelsens beslutninger er tydelige og gennemsigtige, og hvis der opstår 
uenigheder, at vi håndterer disse bedst muligt med hensyn til alle implicerede parter. 
 
Sidste års beretning begyndte med historien om Knæk kurven-forløbet med HRØ – og hvis vi lige 
skal opsummere på det emne, så gik det jo faktisk sådan, at fire U16-forældre forlod bestyrelsen til 
generalforsamlingen sidste år, og alle beholdt nogle af deres opgaver og gjorde dermed 
bestyrelsens arbejde lettere, idet 
Henrik – administrerer Håndoffice og er træner for Tumlinge Trille Trolle, Peter – står for 
hjemmesiden og er træner for Tumlinge Trille Trolle, Rikke – hjælper med fakturering og 
Thomas – er med i materialeudvalget. Tak også til jer for godt samarbejde igennem det sidste år. 
 
Udfordringer i den nye sæson 
Til slut vil jeg lige nævne nogle af de udfordringer, vi står med i den kommende sæson. Først, at der 
mangler spillere på flere årgange – U13D, U15P/D, U17P/D. Vi arbejder videre med U17D/P-
holdene i samarbejde med FHH og Himmelev, og skal i den nye bestyrelse beslutte, om vi vil gå 
med i et 3-klubs-holdfællesskab omkring de to hold. 
Bestyrelsen mangler 2 personer - til en ordinær post og en suppleantpost – så det kan I jo lige 
tænke over, mens Martin gennemgår regnskabet! – og den positive udfordring er, at vi mangler flere 
trænere til de mindste årgange, hvor tilstrømningen er rigtig stor - U7/U8/U9 – og hvor de nye regler 
for børnehåndbold med færre spillere på holdet og spil på kortbane, betyder flere hold, der skal ud til 
kampe, og derfor har brug for trænere og holdledere, der kan tage med dem. Det må I også godt 
tænke lidt over! 
Den samlede trænerkabale er fortsat ved at blive lagt og hertil kommer fordelingen af hal-timerne 
for sæson 19/20. Vi håber at være færdige omkring 1/5 – og vi håber som noget nyt at kunne tilbyde 
håndboldfitness på tværs af hold og årgange. 
Allersidst vil jeg sige, at vi fortsat har planer om at arbejde med Tune Håndbolds Ungdomstråd, og 
at jeg er ked af, at det ikke lykkedes for os i den sæson, vi nu går ud af. Vi havde gode intentioner, 
men nogen gange er der også noget indtægtsgivende arbejde, der skal passes, og et døgn, der ikke 
indeholder timer nok til alt det, vi gerne vil med Tune Håndbold. Vi fortsætter arbejdet i den nye 
bestyrelse. 
 
Tak igen til alle udvalg, alle trænere, holdledere, ad hoc-hjælpere og dommerbordspassere, stævne-
koordinatorer og stævne-hjælpere, vores kritiske revisor Susanne og til bestyrelsen - for 
engagement og gejst hver dag året rundt. Håndbold sover aldrig!  
 
Tak for ordet – på vegne af den samlede bestyrelse. 


