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Formandens beretning 

 

Antal medlemmer 

Pr. 31/12-2021: 309 medlemmer. En fremgang på 1 medlem, hvilket er en fremgang på 0,3% 

 

Ældrebadminton 

Det har været en lidt svingende sæson, da vi som mange andre blev drillet af Covid-19. Vi måtte blandt 

andet aflyse vores julekomsammen i Borgerhuset, og vi måtte også indstille badmintonspillet i en periode. 

Den årlige dyst mod Viby Ældrebadminton er også blevet udsat til næste sæson. 

Efter nytår kom vi godt i gang igen, og der har været tilmeldt hele 72 spillere i denne sæson – ganske flot 

tilslutning. Vi er næsten hver onsdag samlet omkring 40 spillere i hallerne. Der bliver gået til den med højt 

humør på banerne, og det sociale samvær i hallen tæller som altid meget højt blandt ældrespillerne. 

Vi har desværre mistet 2 af vores kære medlemmer, som havde deltaget i ældrebadminton i mange år. Leif 

Jakobsen og Børge Bøje døde for nyligt. Vi savner dem – æret være deres minde! 

Vi deltog i årets DGI +60 holdturnering i Karlslundehallerne med 4 hold og 3 ledere i denne sæson, så Tune 

IF var på hver spilledag repræsenteret af 19 personer – vi er godt synlige i denne traditionsrige 

holdturnering. 

Klubmesterskaberne har vi lige afholdt med stor tilslutning, både til indledende kampe om onsdagen og til 

finalestævnet i lørdags.  

Og så har vi lejet Borgerhuset til vores sæsonafslutning den 27. april. Det tyder allerede på stor tilslutning til 

arrangementet, hvor vi kan hygge os sammen og glæde os over endnu en fin sæson i ældrebadminton. 

Maden leveres naturligvis af Café Conrad, som også løbende gennem sæsonen har serviceret os med mad 

og drikke efter spillet. 

Vi glæder os allerede til i september at byde både nye og gamle medlemmer velkommen til sæson 2022/23. 

Jill, Finn og Viggo 

 

Motionist 

I denne sæson har vi desværre været lidt færre på vores mandagsfællestræning end i de tidligere sæsoner, 

men der er altid spilleglæde og godt humør hos de fremmødte. Vi tilskriver, at dette formentlig skyldes 

Covid-19. Det er dog glædeligt, at vi i slutningen af sæsonen har haft tilgang af nye spillere. Vi håber, at det 

fortsætter i den kommende sæson. 

Ved de netop afholdte klubmesterskaber var motionisterne også på banen. Der blev spillet nogle super 

gode og tætte kampe. 

Vores motionist hold, som spiller holdturnering i DGI regi, vandt alle kampene og har dermed kvalificeret os 

til finalestævnet for motionshold d. 24. april i Jyllingehallerne. Vi håber på sejr, så vi slutter sæsonen på 

toppen.  Anita 

 

Senior 

Så lykkedes det igen at få gennemført holdturneringen på normal vis. Tune 1 slutter på en 5. plads, hvilket 

stadigt kan betyde vi rykker op i Danmarksserien (bedste pladering i Tunes historie). Andre hold ender som 

følgende: 

Tune 2 (Serie 2) 4. plads 

Tune 3 (A-række) 2. plads 

Tune 4 (B-rækken) 4. plads 

 



I denne sæson lykkedes det os at få Hal 3 allerede fra starten af træningen, hvilket gjorde det en hel del 

nemmere med et fremmøde på nogle gange over 30 spillere. 

I forhold til Covid-19 sæsonen 2021-2022, så har det lykkedes os at bibeholde spillertruppen på 41 spillere 

og regner stærkt med at alle fortsætter. 

Med sportslig hilsen 

Henrik (Coach) Bjerre 

 

Ungdom 

Vi har i denne her sæson haft MEGET stor tilgang af ungdomsspillere. Så stor, at vi måtte lukke for 

tilmeldingen på vores onsdagshold, da vi kom op på 28 spillere. På det andet hold har der også været stor 

tilslutning – og det fortsætter stadig. 

Vi har været med til ”Idræt i natten”, ”Badminton på toppen” og nået at afholde juleafslutning inden der 

blev lukket ned igen for en kortere periode. 

Der har været godt gang i klubmesterskaberne og vi glæder os til finaledagen d. 2. april. 

Efter påske har vi planlagt ”Natminton” d. 22. april med fællesspisning for begge hold. Det har længe været 

efterspurgt fra børnene. Vi plejer at have en rigtig sjov aften og det forventer vi også, at det bliver igen i år. 

Vi har også haft lidt hjælp fra 2 forældre med arbejdet omkring ungdommen i denne her sæson, men 

mangler fortsat en ny ungdomsformand. 

Næste sæson står vi med en stor udfordring, da vores træner skal til at studere og derfor ikke har mulighed 

for at træne mere i Tune. Vi står pt. uden en ny træner. Vi har været i kontakt med nogle af de andre 

nærtliggende klubber. Men desværre har vi ikke haft heldet med os endnu. Så alle der kender nogle/har 

lyst til at hjælpe er MEGET velkommen. Der trænes tirsdag, onsdag og torsdag. 

Vi regner med at træne frem til skolernes sommerferie, hvis der er tilslutning nok fra både træner og 

spillere.  

MVH  

Tina 

 

Sponsor 

Vores 4-årige tøj- og boldaftale nærmer sig slutningen af 3 års perioden. 

Det vil sige, at der i næste sæson vil blive nedsat et udvalg for planlægning af næste periodes aftale. 

Vi vil igen takke RSL og vores sponsorer Super Brugsen i Tune og Primero for deres støtte til afdelingen. 

Vh 

Thomas 

 

En tak til de frivillige 

En stor tak til alle de frivillige der hjælper til med træning, turneringer, klubmesterskaber og alle mulige 

arrangementer. Uden jer er det ikke bare svært – men umuligt at få tingene til at hænge sammen. Tak. 

 

Jubilæumsfad 

Vores ”fad” går til en af de frivillige der lægger kræfter i badmintonafdelingen. I år har vi valgt at give det til 

Tina Danielsen for sit store arbejde med at få ungdomsafdelingen til at hænge sammen. Tina er ikke 

ungdomsformand mere, men hun er der altid for ungerne, fordi hun vil ikke have det er dem, der skal være 

”taberne”  

 

Afslutning 

OK. Vi (badmintonafdelingen) er ved at blive registreret hos OK benzin, så når man bestiller OK kort, kan 

man støtte vores lille afdeling med 5 øre pr. liter benzin eller diesel. Det skulle gerne virke fra næste uge, 

når detaljerne er lagt ind i deres system  

 

Tak for et godt samarbejde i bestyrelsen. 

René Larsen 

Formand 


