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Beretning Tune Håndbold 2019/20 
 
Version 6.6.2020 
 
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! Selv i denne seneste tid med nedlukning, har der været pres på igen at 
få startet op og genetableret fællesskaber i klubben. 
 
Og nu til beretningen. Vi starter i kronologisk orden:  
 
Sommerturneringen 2019 foregik med 5 hold fra Tune Håndbold U10P, U10D, U13P, OG og OB. 
Det kan dog ikke tilrådes, at Oldboys deltager, da det blev en lidt dyr fornøjelse med 3 røde kort! – 
men flot med 5 hold, når vi i 2018 ikke havde hold med i sommerturneringen. 
Der var vist også et herrehold (HS2) med til beach-stævne. 
 
Roskilde Festival 2019 
Efter det prangende vejr i 2018, var det mere normalt i 2019. Vi var igen udfordret over de vilkår, 
som Roskilde Festivalen stiller op med i forhold til leverandører og krav om økologi. Igen oplevede 
vi, at priserne på varer ligger over det normale, som Jette jo er godt bekendt med. Selve afviklingen 
gik dog fint med god team spirit i boden og et ”hæderligt resultat”. Derfor besluttede udvalget, at vi 
tager et år til, men som bekendt bliver det så først i 2021. Tak til alle, der gav en hånd med. 
 
Samarbejde Himmelev/FHH90/Tune: U17P, U17D  
Igen i år har vi valgt at indgå samarbejde med FHH90 for U17-holdene, både piger og drenge - og 
Himmelev kom med, så vi nu hedder ”Team Hedeland Håndbold” og har deltagelse af både drenge 
og piger fra alle klubber. Det har krævet en del koordination og der har været lidt uro omkring 
holdene. Vi er ikke særlig stærkt repræsenteret (1 pigespiller og 3 drengespillere). Vi har dog også 
haft Frederik med som træner for U17-pigerne, og det har vi været rigtig glade for. Det er besluttet at 
udvide samarbejdet også med U19-holdene næste sæson, og Frederik fortsætter som U19-pige 
træner i den nye sæson 20/21. Vi håber, så at få lokket nogle U19-piger til. 
 
Hedebo 
Hedebo-turneringen blev igen i 2019 en stor succes. Det rutinerede udvalg gennemførte turneringen 
med sikker hånd hjulpet af en masse frivillige. Tune Skole sætter rammen, om end vi var udfordret 
på grund af skolens dårlige forfatning. Derfor kan vi kun have overnattende hold op til den kapacitet, 
som skolen tillader os, og alt plads blev udnyttet optimalt, det sørgede Lisbeth for. 
2019 blev et kanon år for Hedebo-turneringen med et fantastisk flot resultat. 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 vores ungdomsaktiviteter. 
Der har - støttet af Spar Nord - været afholdt et ”tak for hjælpen”-arrangement, hvor årets unge-
frivillighedspris blev fortjent uddelt til Rikke Suldrup. Dejligt at se, at de unge er med og tager del i 
det store arbejde. Det lover godt for fremtiden. 
 
Klubdage 
Igen i år har vi afholdt klubdage, hvor der er gjort ekstra meget ud af hjemmekampene. Vi forsøger 
det bedste vi kan at få alle holdene med, men det er en udfordring specielt med Team Hedeland-
holdene, og derfor er der hold, der oplever klubdag på en anden dag end den primære. Det er også 
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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 
Fastelavnsfesten, der er arrangeret af tennis, badminton og håndbold i forening samlede i februar 
det maksimale antal deltagere – nemlig 350 glade børn, forældre og bedsteforældre, som alle havde 
en god eftermiddag, og som for nogle deltageres vedkommende sluttede af med buffet hos Conrad 
og Louise. Det rutinerede team af hjælpere gjorde det igen super godt – og vi siger stor tak til alle for 
indsatsen. 
 
Tumlinge Trille Trolle 
I år var andet år med Tumlige Trille-Trolle-håndbold hver 2. lørdag fra september til og med, at vi 
skulle lukke ned i marts. Det har været en stor succes med i alt 65 betalende børn. 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 forældre 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 
Her er der fortsat stor tilslutning over en stor aldersskare. Vi er lidt udfordret på hænder, men dem, 
der er med, yder en fantastisk indsats. Vi skal måske særligt fremhæve en gruppe af de ældste, der 
er meget lovende og har spillet mange flotte stævner også på den nye kortbane. 
 
U9mix har haft forrygende med tilgang og det har også resultatmæssigt været en meget flot sæson. 
Trænertruppen er gået fra 3 til 2, og de to – Malene og Ida – er godt i gang med den nye sæson 
udendørs på græs med tre hold á 8 spillere mandag og onsdag. Marianne styrer flot som holdleder 
og er samtidig rigtig god til at følge op, når det gælder indbetalinger af årets kontingent.  
Tre trænerspirer fra Tune Skole har været tilknyttet mikro’erne og U9-holdet, men blev afbrudt i 
deres trænerspireforløb pga. Corona’en. Vi håber, at vi også fremadrettet kan trække på de unge 
som hjælpetrænere på vores yngste hold. 
 
U13-piger: Pigerne sluttede ved Coronaens udbrud midt i B-rækken. Der er sket en god udvikling af 
holdet under ledelse af Dorte, Jette og Kim. Holdet er specielt kendetegnet af, at der altid er god 
stemning i omklædningsrummet, og at der er en utrolig forældre-opbakning og derfor altid masser af 
stemning til kampene. Trænersituationen for næste sæson er desværre endnu uafklaret.  
 
U17-drenge: Her har Jonas Olsen fra Himmelev (der bor i Hvidovre) været træner, og Tune har haft 
tre spillere med, der alle tre været glade for at være en del af holdet, selv om de ikke alle har fået 
lige meget spilletid i kampene. Holdet vandt deres række i 2. division i efteråret og spillede i 1. 
division, da Corona-nedlukningen ramte. 
 
U17-piger: Frederik har hele sæsonen været træner for Team Hedeland Håndbolds U17-piger. 
Truppen fik i efteråret tilført flere nye spillere, så der efter jul blev tilmeldt to hold til turneringen, dels i 
1. division og dels i A-rækken. Holdet vandt deres række i 2. division i efteråret og fik derfor plads i 
1. division i anden halvdel af sæsonen. Tune har desværre kun haft én spiller med på holdet, da 
nogle af klubbens øvrige U17-spillere har valgt at spille i andre klubber som fx TMS og Ajax og 
andre spillere valgte at stoppe med at spille håndbold. 
 
DS1: 
Har bestemt stabiliseret sig i Kval-rækken med gode resultater igennem året. Brian har været i stand 
til at få holdet til at fungere og bygge bro mellem de forskellige aldersgrupper. En flot 3. plads ved 
Corona’ens indtraf er bestemt godkendt. Det lover godt for fremtiden. 
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DS2 / OG: 
Det var besluttet i spillertruppen, at der både skulle være et DS-hold og et OG-hold, derfor blev der 
ansat en træner til DS-holdet. Det har givet nogle udfordreringer, da det ikke helt lykkedes at dele 
truppen i to. Det er også en udfordring, at Trine er ene målmand assisteret af Nancy, når det er 
nødvendigt. Allan (Theland) har dog været meget vellidt og det er derfor med beklagelse, at vi ikke 
kan forlænge med Allan næste sæson. Her er vi også uafklaret med træner til næste sæson og 
hvordan vi sikrer, at der er plads til alle niveauer på de to hold. Det vil være synd at miste det gode 
sociale sammenhold, der kendetegner OG/DS2-truppen. 
 
HS1/HS2: Først HS1 med træner Brian Roos og holdleder Mikkel Langebjerg. Holdet rykkede op, da 
de ved Corona-afbruddet lå på 2. pladsen. Så 2020/21 hedder 3. division. Der har været lidt tilgang 
og det har også givet ekstra energi til holdet. 
HS2 har fungeret med hjælp fra spillere fra dels HS1, men specielt fra OB. Det har måske været 
godt for klublivet på tværs af holdene. Hvad vi har til næste sæson er lidt uvist endnu. Tom tog 
konsekvensen af den skiftende spillertrup og afsluttede sin trænergerning før jul. Allan har fungeret 
som holdleder sæsonen ud. HS2 rykkede ned, da vi lå sidst i en meget tæt serie 2, da Coronaen 
kom, men vi kan søge om at komme i serie 2 i næste sæson, hvis der er et hold. 
OB er stadig lige få nok, men de har alligevel haft nogle stykker til at hjælpe HS2. Der er et godt 
sammenhold og rimelig god disciplin med træninger. Desværre blev de nye aldersinddelinger en 
udfordring, hvorfor der primært er spillet lovligt-ulovligt. Der er dog god enighed på holdet, at dette er 
det rigtige frem for at skulle miste unge spillere, der er spillet ind. 
 
Det sociale… 
Både klubdagen 15/3 og sæsonens seniorafslutning og ungdomsafslutning har måttet aflyses og 
afløses af hold-arrangementer, når Corona-restriktionerne tillader det. Dog skal der lyde en stor tak 
til både de unge seniorspillere Nicoline og Clara for – sammen med Jette - at stå for senior-
juleafslutningen, og til ungdomsudvalget for at stå for jule-ungdomsafslutningen. Arrangementer, der 
er med til at binde klubben sammen på tværs af årgange og hold. 
 
Håndboldfitness: 
Må vi endelig ikke glemme. Jette og Lars (Lasse/Haugan) har gjort et stort og flot stykke arbejde 
med at få det stablet på benene og det med stor succes. Det illustreres næsten bedst ved deres jule-
arrangement, hvor der blev samlet spillere fra 4-5 klubber og der blev trænet og spillet i over 2 timer. 
Der manglede næsten kun en øl til at slutte af på! Fit-nis’erne er også gået på græs og i gang igen. 
 
Bestyrelsen 
Det lykkedes os at supplere med Helle Bjerre, således at vi blev 7 medlemmer i den nye bestyrelse. 
Samarbejdet har fungeret godt. Vi har holdt 6 ansigt-til-ansigt-møder og senest 4 møder on-line på 
digitale platforme, som Corona-situationen har krævet det. Det har givet en effektiv mødeafvikling, 
men måske også lidt for ”business”-like møder uden tid til hygge og snak, der jo også er en del af 
fællesskabet. Det var en bestyrelse med flere nye medlemmer, så det har også givet mulighed for at 
spørge ind til, hvorfor ”vi gør sådan”, og idéer til andre måder at gribe tingene an på. Det har helt 
sikkert været godt at være mange om de mange og forskelligartede opgaver. 
 
En af de nye tiltag var introduktionen af ”Håndboldens dag” i januar 2020 med rigtig god opbakning 
fra specielt børneforældre. Der var gang i to haller med leg, træning og spil. Den sidste del med 
fællesspisning og herrelandskamp var der dog ikke opbakning til en lørdag aften. Vi gentager helt 
sikkert ”Håndboldens dag” igen den 9. januar 2021. 
 
Udfordringer i den nye sæson 
Vi ved jo ikke helt endnu, hvor Corona’en bringer os hen og ikke mindst afviklingen af Hedebo-
turneringen kan vi se lidt bekymrende på. DHF planlægger opstart af kampe i september 
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(niveaustævner), men om der kan afholdes stævner med fælles overnatning på skoler afhænger af 
udviklingen hen over sommeren. 
Vi har også en udfordring med, at vi taber de ældre ungdomsspillere – desværre. Noget af det, som 
de unge blandt andet efterlyser, er muligheden for at træne i fitness/CBL sammen som hold, men 
dette har endnu ikke været en mulighed i Tune IF. Bestyrelsen fortsætter dog kampen for at nå dette 
mål. 
Blandt de yngste har vi et fantastisk kuld af U10’ere og yngre, og det er vigtigt at få lagt planer, der 
kan støtte, at de fortsat kan udvikle sig og møde udfordringer i Tune Håndbold. Så håber vi også, at 
vi kan trække nogle af de mange 02’ere, vi havde, tilbage som U19-spillere eller som DS’ere. 
Så skal der på herresiden spilles 3. division, og vi har nok ikke helt gjort os klart, om vi skal mere 
end dét eller måske kun får én sæson i DHF-regi. 
Så kigger vi på vores tøj-situation, hvor vi står for at skulle tegne en ny kontrakt, og lige nu 
planlægger kun at tage ét år med én leverandør – og med tøjindkøb til udvalgte hold. På den måde 
lægger vi heller ikke det normale pres på vores gode sponsorer, som også nogle af dem er ramt af 
Corona-situationen. Der skal vi måske også være lidt på banen og høre, hvad vi kan gøre, når de 
har det svært. De er gode til at støtte os, så vi må endelig huske at give tilbage. 
 
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. 


