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Beretning for 2021 ved generalforsamlingen torsdag den 7. april 2022 
 

Vi afholder i dag Tune IF Trim´s 41 ordinære generalforsamling. 
Og min 1. beretning som formand for Tune IF Trim. 
Overordnet set var året 2021 et år præget af Corona, som gjorde at vi ikke 
kunne træne sammen i en længere periode, men også en periode hvor vi 
måtte aflyse flere af vores arrangementer og passe på hinanden. Det har 
vi været gode til og jeg fornemmer en god opbakning og et godt 
fællesskab i alle vores aktiviteter i TRIM.  
Vores medlemstal faldt en smule, faktisk fra 217 medlemmer i 2020 til 
204 medlemmer i 2021, men vi satser på at komme godt igen også nu 
hvor det nye Conventus er kommet op at kører. Samtidig har vi fået kort 
og MobilePay betalinger, som gør det nemmere for medlemmerne at 
tilmelde sig og betale her i 2022 via hjemmesiden Tune IF. Vi ved godt at 
nogle medlemmer ikke syntes at det er så nemt og dem hjælper vi 
selvfølgelig med, at tilmelde sig og sender en opkrævning via mail, det er 
ganske få, men vi er her og hjælper alle i gang. 
 
Vi havde 40-års jubilæum i juni, og det skal selvfølgelig fejres på et 
tidspunkt, men pga. Corona har det været sat på standby indtil videre. 
 
Klubhus: 

Klubhussituationen har der været arbejdet hårdt på at finde en løsning 
på, så vi havde et sted at være. Først blev vi tildelt selskabslokalet og 
lokalet ved siden af, under Café Conrad i hallen. Lokalet blev også brugt til 
Tabata efter løb til at starte med, men vi var så heldige at Tabatapigerne 
fik arrangeret at vi kunne bruge det nye lokale på 1. salen i CBL, det er 
virkelig fantastiske omgivelser og pigerne tiltrækker rigtig mange løbere 
og også skadede løbere drager fordel heraf. Vandrere, stavgængere og 
cykeltrim mødes fortsat udenfor. 
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Krocket har spillet petanque i den periode hvor de ikke har kunne spille 
krocket pga. våde baner og har derfor haft glæde af Petanques klubhus 
igennem en længere periode. 
Denne mulighed har resten af Trim også fået. Vi fik lavet en god aftale 
med Petanque om at vi ”Besøgte” klubhuset. 
En stor tak til Petanque, at de bød os indenfor i deres klubhus, nu hvor vi 
ikke havde et sted at være. 
Bestyrelsen udpegede et klubhusudvalg som har arbejdet på højtryk for 
at finde en løsning omkring et klubhus. Der blev talt om en pavillon ved 
siden af Petanque eller et helt nyt klubhus, og med et nyt klubhus, ville 
det koste rigtig mange penge. Vi kunne så søge fonde og sponsorater 
hertil. Klubhusudvalget besluttede at vi ville bygge vores eget klubhus, et 
helt nyt byggeri og bestyrelsen bakkede op. 
Bestyrelsen fik lavet en sponsorgruppe, med Heidi fra bestyrelsen og 
Dorthe Toftebjerg fra løbeklubben, de gik straks i gang med at søge 
diverse puljer og fonde om sponsorater. 
Regnestykket på det tidspunkt hed kr. 700.000 for et nyt klubhus. 
Klubhusudvalget har været meget effektive og hentet tilbud ind på 
byggeri, materialer, el, kloak, anlæg, tegninger af huset. 
Trim kan selv skyde ca. 105.000 ind i projektet, det er inkl. de 25.000 kr. vi 
fik sidste år i sponsorat fra SuperBrugsen. Et lån fra Tune IF på 100.000, -
kr.  
Sponsorgruppen har virkelig været effektive og har fået tilsagn fra Lokale 
& Anlægsfonden om 200.000 kr. i sponsorat. 
Det er vi rigtig, rigtig stolte af, for når vi kan få disse penge hjem, så kan vi 
også lykkedes med flere sponsorater. Jeg skal hilse og sige at 
sponsorgruppen har fået blod på tanden og søger videre på livet løs. Et 
afslag indtil videre, men der er flere derude og vi mangler stadig svar fra 
en del. 
Her pr. 1. april er Petanque blevet en del af Tune IF Trim. Det vil sige at 
Trim kommer til at bygge et klubhus hvor Petanques klubhus er i dag. 
Terrasse og overdækning bliver taget ned og sat op igen, og klubhuset 
kommer til at rumme os alle i Tune IF Trim. Vi er et rigtig godt fællesskab 
og det skal vi blive ved med at være.  
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Planen er nu at vi mangler svar fra et par stykker af de sponsorater vi har 
søgt og herefter søges der flere fonde og legater. Sponsorgruppen har 
været dygtige til at sende alle info omkring udgifter og hvad klubhuset 
skal bruges til, hvem vi er og meget mere.  
Sponsorgruppen har også brug for jer, måske kender du et firma vi kan 
søge et sponsorat fra, måske kender du en fond eller noget helt andet. 
(Dorthe og Heidi kan supplere her …) 
 
En anden ting er at alt er steget og prisen på de 700.000 holder nok ikke 
helt, der kan også komme uforudsete udgifter, det skal også tages med, 
så vi vil spare og gøre alt for at holde vores udgifter nede. 
Dog skal der selvfølgelig være plads til en sommerfest, en guide til en 
vandretur, et morgenbrødsløb, en træner skal på kursus med mere. 
 
Vi håber på jeres støtte og med 300,- kr. i kontingent får vi dygtige og 
kompetente trænere som møder op hver gang med et smil og sørger for 
at vi får den bedste løbetur, vandre eller stavgangstur, cykeltur, krocket, 
petanque og rullehockey. 
Det er et billig kontingent når man tænker på hvad vi får for pengene. 
 
TRIM vil gerne have vores eget sted til vores medlemmer i TRIM, så vi 
igen har et hus til møder, kurser, sociale arrangementer som 
morgenbrødsløb, grillfest og bare det at have vores eget sted hvor vi kan 
være inden vi løber, går eller cykler. 
 

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 fik også løbet ”Etape Tune” et Marathon løb eller gang på 5 dage, som 
sluttede med en fest fredag aften hos Kenneth og Lisbeth. Lisbeth Reiman 
havde arrangeret løbet og igen blev det en stor succes for hele Trim. 
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Dunja havde også arrangeret et løb ”Tour de Tune” med grillpølser 
efterfølgende, det var også ind imellem Corona nedlukningerne og skabte 
stor glæde i løbeklubben.  
 
I Påsken løb vi fra hallen ud i Hedeland og åbnede bilernes bagagerum op 
og fik bobler, øl, vand og de fineste påskeæg fra Chokoladeparadis. 
Corona gjorde at vi ikke kunne mødes indenfor. 
Roskilde Parkstafet havde vi heldigvis mulighed for at deltage i og flere 
løbere var med, dog var der ikke så mange hold tilmeldte i Roskilde, 
mange hold udeblev pga. Corona. Løbeklubben var heldige at vinde nye 
løbesko til et af vores hold som deltog ved stafetten til alle 4 deltagere. En 
hyggelig aften og vi glæder os allerede til i år hvor vi håber at vi kan 
gennemføre alle vores løb og sociale arrangementer. 
 
Julefrokost, Tour De Chambre, juleløb, Tune Fest Løbet, Hedelands 
Naturtrail var nogle af de ting der desværre blev aflyst pga. Corona. 
 
Vi træner stadig mandage og onsdage aften kl. 18.00, og så bliver der 
også lagt op på Facebook, ang. løb lørdag morgen. Hedelandsløbet ved 
skibakken har også været aflyst under Corona, men kom så småt igen i 
løbet af 2021, vi har ikke været så aktive her, da vi jo løber om mandagen 
i løbeklubben. 
Tabata træningen med Lisette og Pia hver mandag efter løb er stadig en 
stor succes og tiltrækker efterhånden rigtig mange løbere. Alle får trænet 
deres CORE muskler og får masser af sved på panden, åndedrættet er der 
også styr på og Tabata er en rigtig god løsning for, at undgå skader og 
samtidig få trænet sine muskler.  
 
Stavgang.  
Det har ikke været nemt at tiltrække nye medlemmer. Trods en ihærdig 
hvervekampagne fra Michellys side er det desværre endnu ikke lykkedes 
for Michelly at bringe medlemstallet op på det tidligere niveau, men en 
trofast kærne møder op hver mandag.  
I alt 9 havde sat kryds ved stavgang i 2021 
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Powerwalk 

Træningen mandag aften blev sat på pause i 2020. Der var fortsat 9, der 
havde sat kryds ved Powerwalk i 2021, men de allerfleste er nu aktive i 
Vandring, hvor de deltager i de længere distancer. Flere har deltaget i 
eksterne arrangementer, når det var muligt. 
 
Rullehockey.  
Rullehockey har 5 medlemmer som træner hver tirsdag på Tune Skole 
Højen, i deres gymnastiksal. 
 
CykelTrim.  
er cykeltræning, hvor der også lægges vægt på det sociale.  I 2021 var der 
23 der havde sat kryds ud for Cykeltrim, men ikke alle nåede frem til start. 
Normale ture torsdag formiddag er på godt 20 km. Længere ture har 
været gennemført, når restriktionerne har gjort det muligt.  
 
Vandring. 

I 2021 var der 78 vandrere, et fald på 6 jf. året før. 
Aktiviteterne i 2021 blev en del påvirket af coronapandemien. Der blev 
aflyst enkelte mandagstræninger, men vandrerne fandt hurtigt en model, 
hvor de vandrede i mindre grupper. 
Årets tre første vandreture blev aflyst, men fra 4. marts var de i gang igen 
og fik gennemført 17 længere vandreture. 
Der blev gennemført to vandreferier til Thy i maj/juni og Midtjylland i 
september. Begge vellykkede og med pæn tilslutning. 
Marathon vandringen i uge 38 blev gennemført, og vandrerne deltog også 
ved Vandre-festivalen i Greve Kommune med 2 ture. 
Vort vandremøde blev gennemført i oktober i Tune-Hallen med 38 
deltagere, hvor bestemmelse om aktiviteterne i 2022 blev planlagt. 
Lige nu kører alt efter planerne og det håber vandrere også vil ske 
fremover. 
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Krocket. 

Året 2021 var krocket også ramt af Corona, med mange aflysninger af 
stævner, men Tune Krocket nåede alligevel at få 2 Danmarksmestre. 
Der var 2 spillere med til DM i enkeltmand der blev afholdt i Vadum. 
2 par var med til Par i DM, som blev afholdt i Slagelse, her blev Tune 
Danmarksmester i M1. 
Der var 3 hold til DM i Spjald også her fik Krocket et Danmarks mester i 
M1. 
Krocket træner mandage og onsdage kl. 17.30 og fredage kl. 13.30. 

 

Hedelands Naturtrail 

Løbet i 2020 blev desværre også aflyst ligesom i 2021 pga. Corona, løbet 
bliver nu afholdt nu på søndag den 10. april 2022. Der er kommet nye 
hænder til i arbejdsgruppen, så løbet nu kan fortsætte. En stor tak til Anni 
for hendes store arbejde omkring naturtrailen, det er meningen at Finn 
Søgaard skal overtage 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. 40 har 
valgt at få deres penge tilbage. 
Vi håber på igen at få et overskud, som kommer til gavn, for hver af 
arrangørklubberne. 
 
Stafet for Livet.  
Tune IF og især Trim har altid været en fantastisk god opbakning til holdet 
Livet ved Stafet For Livet i Greve.  
Der var desværre kun en lysceremoni i 2021 ligesom i 2020 med maks. 
100 deltagere ved Mosede Fortet. Tunes hold solgte igen de fleste 
lysposer, i alt blev det til 259 solgte lysposer ud af det samlede antal på 
614 lysposer. Holdkaptajn Dorthe Toftebjerg, Pia Henriksen og Heidi Dyhr 
har gjort et stort stykke arbejde for Tunes hold Livet. Dejligt at så mange 
trimmere bakker op om arrangementet, og vi håber at holdet her i 2022 
som deltager ved Stafetten den 27.-/28. august bliver lige så stort om ikke 
andet større end 2019, det er målet fra styregruppen. 
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Tak. Jeg vil slutte min første beretning om 2021 med en stor tak til alle 
Instruktører og trænere, der bare står der uge efter uge og uanset vejret 
tropper op med et 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 7. april 2022. 
Svend Heiselberg 

 

 


