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Tune IF Trim 

Beretning for 2020 ved generalforsamlingen den 31. august 2021 
Vi afholder i dag Tune IF Trim´s 40 ordinære generalforsamling. 

Og så er det min 2. beretning 

Overordnet set var året 2020 et år præget af Corona, som gjorde at vi ikke kunne træne sammen i 

en længere periode. Da vi måtte samles 5 og efterfølgende 10 blev der trænet i små grupper.  

Vort medlemstal faldt desværre, men vi er kommet godt igen og håber på at når året er omme, at 

vi igen er på samme antal som tidligere år.  

 

Vi havde 40-års jubilæum i juni, og det skal selvfølgelig fejres på et tidspunkt men p.g.a. Corona 

har det været sat på stand by. 

 

Klubhus. 

Klubhussituationen er desværre sådan at vi lige nu ikke har vores eget sted at være, vi er tildelt 

selskabslokalet og lokalet ved siden af under Cafe Conrad i hallen. Vi har lokalet henholdsvis 

mandag og onsdag for løberne og også til Tabata efter løb. Vandrere, stavgang og cykeltrim mødes 

fortsat udenfor. 

Krocket har fået lov til at bruge Petanques klubhus når de er indenfor. 

Bestyrelsen har udpeget et klubhusudvalg som arbejder på en løsning omkring et klubhus. Det 

kunne være egen pavillon ved siden af petanquehuset. Det vil koste en del penge og derfor 

arbejdes der på sponsorater og fonde vi kan søge tilskud fra. Et lån fra Tune IF kommer nok også i 

spil, som skal betales tilbage via 10 år. 

Vi har været heldige igen i år at få 25.000 fra SuperBrugsen som skal bruges til etablering af et 

klubhus. 

Udvalget fra bestyrelsen melder ud lige så snart at vi har nye informationer omkring dette og de 

arbejder hårdt på at få den bedste løsning til alle vores medlemmer i TRIM, så vi igen har et hus til 

møder, Tabata, kurser, sociale arrangementer som morgenbrødsløb, grillfest og bare det at have 

vores eget sted hvor vi kan være inden vi løber, går eller cykler. 

 

SuperBrugsen. 

I 2020 var vi heldige at få et af sponsoraterne fra SuperBrugsen i Tune på 25.000 kr. ud af de 

100.000 man kunne søge. Heidi fra bestyrelsen havde søgt om tilskud til løbejakker og vi var så 

heldige at modtage kr. 25.000, - 

Løbejakkerne blev lidt forsinkede p.g.a. Corona, men vi har nu fået uddelt de sidste af i alt 42 stk. 

som blev bestilt, det var hovedsageligt løbere som har købt en jakke, der var en egenbetaling på 

500,- og sponsoratet dækkede de sidste 350,- kr. Vi valgte i år en dyrere og bedre kvalitetsjakke 

Fusion og i en lækker grøn farve. 

Trænere og bestyrelsesmedlemmer har alle fået tilbudt en jakke u/b. 

Der var et lille overskud på ca. 6.000, - kr. som er blevet indsat på Klubhuskontoen. 

 

Bjarne opfordrede os til at søge igen i år, og Heidi var hurtig og søgte puljen om et tilskud til vores 

nye klubhus som vi fik.  

 



  

 

 

 

 

 

 

Løb. 

Vi har i 2020 måtte aflyse flere løb som vi var tilmeldt. Dog fik vi gennemført vores nyløbertræning 

i september, som igen var en stor succes med flere nye medlemmer. 

 

Vi træner stadig mandag og onsdag aften kl. 18.00, og så bliver der også lagt op på Facebook, ang. 

løb lørdag morgen. Hedelandsløbet fra skihytten har også været aflyst under Corona, eller med 

mindre antal tilmeldte løbere, det har vi haft nogle løbere som har benyttet sig af i 2020. 

Vi har stadig Tabata træning hver mandag efter løb som Lisette og Pia sørger for, især løberne 

bliver trænet godt igennem deres CORE muskler og får masser af sved på panden, en rigtig god 

løsning for at undgå skader og få trænet sine muskler. Der har desværre ikke været så stor tilgang, 

men flere er begyndt at tilmelde sig igen og det ser derfor lovende ud for holdet igen. 

Vi fik løbet et Marathon på 5 dage i efteråret, der blev løbet hver dag i de 5 dage, så alle nåede op 

på de 42 km i alt om fredagen. Her var der flere løbere repræsenteret og om fredagen sluttede vi 

af med grillede pølser under de forhold som restriktionerne tillod. 

 

Tunefestløbet i forbindelse med Tunefesten i 2020, var desværre aflyst p.g.a. Corona og det 

samme gjaldt Hedelands Naturtrail i foråret som blev rykket til efteråret 2020, igen til foråret 

2021, og nu skulle det meget gerne afholdes i foråret 2022. 

 

Vores morgenbrødsløb, sidste lørdag i måneden, og vores Tour De Chambre i december hvor vi 

løber ud til 10 forskellige værtsfolk, og får en lille en til at løbe videre på, blev desværre også aflyst 

i 2020 p.g.a. Corona. 

 

Vi fik løbet juleaften og nytårsaften, og mødtes på P-pladsen ved Tune Hallen med bagsmækken 

åben til øl og bobler og igen med restriktioner som blev overholdt. 

  

Stavgang.  

Medlemstallet i 2020 faldt til 13, og blev desværre halveret efter en kollektiv 

udmelding primo 2021. Trods en ihærdig hvervekampagne fra Michellys side er det 

desværre endnu ikke lykkedes for Michelly at bringe medlemstallet op på tidligere niveau. 

 

Powerwalk. 

Desværre har vi også problemer i Powerwalk. I 2020 var medlemstallet 12, men ved 

generalforsamlingen i 2020 oplyste Henning Nørredal, at det ikke var lykkedes at finde en 

afløser, der ville overtage ledelsen af Powerwalk. Aftentræningen ophørte omgående, 

men da mange medlemmer nu er gået på pension, fortsatte de fleste træningen sammen 

med vandrerne. Man har deltaget i eksterne arrangementer, når det var muligt og vil fortsætte 

hermed. 

 

Rullehockey.  

Med 3 medlemmer har det ikke været muligt at gennemføre træning, og 

flere træner i stedet floorball. 

 

CykelTrim.  

Det er cykeltræning, hvor der også lægges vægt på det sociale. I 2020 var 

der 23 medlemmer. Normale ture torsdag formiddag er på godt 20 km. Længere ture har 



  

 

 

 

 

 

været gennemført, når restriktionerne har gjort det muligt. Heldigvis er det lysnet i 2021, hvor vi 

er tilbage til normalen. 

 

Vandring. 

I 2020 var der 84 vandrere, et fald på 4 jf. året før 

Aktiviteterne i 2020 blev kraftigt påvirket af coronapandemien. 

Da Danmark lukkede ned stoppede alt træning, og fra juni kunne vi ikke komme ind i klubhuset om 

dagen. Vandring genoptog træningen så snart det udendørs forsamlingsloft kom op  

på 10. 

Den planlagte forårstur til Himmerland blev udskudt til 28. september og gennemført, da der var 

et ”vindue” i restriktionerne. Der deltog 30 i den vellykkede tur. Også marathonvandringen i 

uge 38 blev gennemført med pæn tilslutning. 

Vandrings planlagte tur til Luxembourg blev udsat til 2021, men blev senere helt aflyst. 

Vandring havde planlagt 19 heldagsture, men måtte aflyse de 7. Julefrokostturen blev til en tur i 

Hedeland - opdelt i hold -. Hvor der blev serveret æbleskiver og gløgg i det fri. 

Udover de nævnte ture arrangerede Vandring igen to ture i Hedeland under Vandrefestivalen 

Det planlagte vandremøde måtte aflyses, og det blev så klaret digitalt for 2021. 

Vandring måtte i begyndelse af 2021 aflyse 3 ture og udskyde mandagstræningen til de igen kunne 

gå i grupper på højst 10 personer. 

Heldigvis nærmer normale tider sig, og Vandring glæder sig til at afvikle turene i resten af året som 

planlagt. 

 

Krocket. 

I September til DM er der. 

1 par i M1 

3 Hold ( M1 – A2 og B1 ) og til Enkeltmand er der 3 fra Tune ( 2 stk. i M1 og 1 i B1 ) 

Om Fredagen har vi fælles træning for alle krocketspillere på Sjælland. 

 

Hedelands Naturtrail. 

Løbet i 2020 blev desværre aflyst og rykket til 2021 p.g.a. Corona, løbet er så igen rykket til april 

2022 og da vi har fået nye frivillige hænder i arbejdsgruppen, fortsætter vi med Hedelands 

Naturtrail. En stor tak til Anni for hendes store arbejde omkring naturtrailen, hun vil dog være med 

på sidelinjen det første år sammen med mig (Finn Søgaard) som overtager roret efter Anni. 

I alt havde 187 tilmeldt sig de spændende trailruter på hhv. 4,2, 10,2, 21,1. km i 2020 og deres 

tilmeldinger er rykket videre til april 2022. 

I dag er der 140 tilmeldte 44 har valgt at få pengene retur. 

Der er pt. lukket for tilmelding men det vil der blive åbnet op for når vi har opdateret Facebook og 

hjemmeside 

Vi håber på igen at få et overskud, som kommer til gavn, for hver af arrangørklubberne. 

 

Stafet for Livet.  

I  Tune IF og især Trim har der  altid været en fantastisk god opbakning til holdet Livet ved Stafet 

For Livet i Greve.  

Der var desværre kun en lysceremoni i 2020 med maks. 100 p.g.a. forsamlingsantallet ved Mosede 

Fortet. Tunes hold solgte igen de fleste lysposer, i alt blev det til 257 solgte lysposer ud af det 

samlede antal på 644 lysposer. Holdkaptajn Dorthe Toftebjerg, Pia Henriksen og Heidi Dyhr har 

gjort et stort stykke arbejde for Tunes hold Livet. Dejligt at så mange trimmer bakker op om 



  

 

 

 

 

 

arrangementet, og vi håber at kunne vende tilbage med et kæmpe hold ligesom i 2019, i 

sommeren 2022. 

 

Tak. Jeg vil slutte min anden beretning om 2020 med en stor tak til alle Instruktører og trænere, 

der bare står der uge efter uge og uanset vejret tropper op med smil på læben og klar til at hjælpe 

så vores medlemmer for en god oplevelse. Selv her i Coronatiden har I vist jer med positivitet og 

været parat med både alternative forslag, så alle vores medlemmer har følt sig trygge i jeres 

hænder.  

 

Her til slut vil jeg selvfølgelig takke mine bestyrelseskolleger for godt samarbejde i det forløbne år. 

 

Tune, den 31. august 2021. 

Finn Søgaard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


