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Ultimo 2016 var der 326 medlemmer. Det er en tilbagegang i fht. ultimo 2015 på 1,2 %.  
 

Ældrebadminton: 

Vi startede første onsdag i september 2016 med spil og spisning, som vi plejer. Vi er 69 medlemmer 
på nuværende tidspunkt, og der er næsten spil på 10 til 11 baner hver gang. 

I november startede vi holdturnering med 6 hold i Karlslunde, her kommer ca. 67 hold fra Sjælland 
og øerne, og i de 2 sidste runder, hvor den ene hal i Karlslunde ikke kunne bruges, blev nogle af 
kampene flyttet til Tune. 

I december havde vi vores julefrokost i Borgerhuset, med den største opbakning 74 tilmeldte. Vi fik 
god mad og rørt dansebenene til musik af Viggos fætter Flemming, rigtig dejlig dag. 

I uge 8 var vi inviteret til Viby, 30 spillere drog af sted til en hyggelig eftermiddag med spil og god 
mad (thai) . 

Vi er nu nået til den sidste måned, hvor vi har klubmesterskaber den 5. april og afslutning i Borger-
huset den 26. april. 

Vi starter næste sæson den 5. september kl. 10 med spil og spisning. 

Tak til Finn og Viggo for godt samarbejde. 

God sommer til alle.  

Hilsen Susanne 

Senior Badminton: 

Så er sæsonen 2016/2017 gået og desværre ikke som forventet. Vi måtte trække vores 2. hold 
allerede efter anden spillerunde. Årsagen hertil er, at vi meget tidligt fik 7 langtidsskadet M/K. Den 
ene langtidsskade var dog ikke en sportsskade, men en tabt køkkenkniv, som nær havde kostet en 
storetå. 
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Vi holdt dog stadig humøret og tændingen på træningen højt og vil i den forbindelse rose alle 
spillerne for ikke at smide håndklædet i ringen, da det så sortest ud. 

Vi sluttede desværre også med at rykke ned i serie 1. Træner Henrik ser med stor glæde og 
forventninger frem til næste sæson, med håb om at stille med et nyt 2. hold og et 1. hold, der begge 
kan være med i den sjove ende af skalaen. 

Der er stadig en fantastisk kemi på træningen og alle er klar til at give den gas næste sæson. 

Motionist og veteran 

I år har det ikke helt forløbet som det skulle for alle vores tilmeldte hold. Allerede inden turneringen 
startede fik vi trukket vores herrehold 40+ A på grund af manglende spillere. Derefter var det vores 
2. hold (som nævnt tidligere), som skulle spille motionist 4 + 2 i serie 1+2, der blev trukket.  

Vores hold 60+ B1 har fået udskudt flere kampe gennem sæsonen, så de får næppe spillet færdigt. 
Holdlederen har gennem sæsonen haft 6-7 spillere til rådighed, men til trods for afleveret plan til 
disse inden turneringstart har det været uhyre svært at stille med 4 mand. Der er blevet prioriteret 
anderledes hos den enkelte til trods for tidligere accept af planen.  

De øvrige hold har efterhånden færdigspillet deres kampe og det gået rimeligt med hæderlige 
resultater og de slutter midt i deres respektive rækker. 

Klubmeterskab/årets klubturnering 

Klubmesterskaberne blev som sædvanligt afholdt i uge 11.  

Tirsdag for 1. holds truppen (eliten) og torsdag for motionister og veteraner.  

Tirsdag fik vi en ny klubmester i herresingle ved Martin Kvorning, som i finalen slog den tidligere 
års mester Henrik Bjerre. Der var kun 3 piger, der stillede op i damesingle og efter alle mod alle var 
det igen Helle A, der løb med titlen som årets klubmester. De øvrige rækker var mixet af træner 
Henrik, så det blev til jævne og spændende kampe. I herredouble løb Martin K og Martin P med 
sejren og i damedouble var det Helle A og Eva H, der løb med sejren og i mixdouble var det Martin 
K og Eva H, der løb med sejren. 

På motionist- og veteranplan prøvede spilleudvalget igen i år at sammensætte holdene, så vi fik 
nogle ligeværdige hold i de tre doublerækker. 

I herrerækken blev det Ole J og Ole H, der løb med sejren. I damedouble blev det Tina D og Eva A, 
der sejrede og i mixdouble blev det Lars T og Bodil H, der sejrede. 

Lørdag var der arrangeret brunch og præmieoverrækkelse hos Bent i Mad og Kulturhuset. Det var 
hyggeligt, men vi burde have været flere end de 17 der deltog. 

I år har vi forsøgt, at få flere medlemmer ved at tilbyde gratis prøvetimer onsdage og lørdage her i 
begyndelsen at 2017. Tilbuddet var til alle uanset spilleniveau.  
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Det var/er vores nye medlemmer af spilleudvalget Ole og Robert, som har været tovholdere på dette 
tilbud, og det medfører helt sikkert nye medlemmer til næste sæson. Flot gået. 

Igen i år har der været fællestræning lørdag formiddag for alle interesserede. Det har været vores 
træner Henrik Bjerre og Torben Rasmussen, som har stået for træningen, og der er lutter positive 
tilbagemeldinger fra dem, som har tilmeldt sig til denne fællestræning. 

I slutningen af sidste år fik vi henvendelse fra Karlslunde, som havde lyst til at spille noget hygge 
badminton med Tune en fredag aften. Selvom det var en fredag aften stillede vi med et hold dernede 
til nogle hyggelige timer, og det er allerede aftalt, at de kommer til Tune i den nærmeste fremtid.  

Til slut en stor tak til Finn Fejrskov, som hjalp til med afviklingen af KM og til alle holdledere og 
spilleudvalgsmedlemmer og alle andre, som har ydet en frivillig indsats gennem sæsonen. 

Mvh John Linde. 

Ungdom - Sæsonstart: 
Heftigt mandefald på T2 ved sæsonstart, men efterhånden som sæsonen er gået, er vi ved at være 
tilbage på niveau. 

T1 har været stort set uforandret i forhold til sidste sæson. Til gengæld har vores forældre/barnhold 
været yderst velbesøgt, og det giver jo lyse løfter om fremtiden:-). 

Badminton på toppen (BPT): 

Igen i denne sæson har der været BPT, som er vores samarbejde med Greve, Solrød, Havdrup, 
Karslunde og Køge. 

Det er en række begynderturneringer, som afholdes 4-5 gange i løbet af sæsonen. Vi har haft 7-8 
nye spillere ude og prøve kræfter med naboklubberne. Vi har ikke været værter i denne sæson, men 
skal være det i den næste sæson. 

Holdkampe: 

Vi har haft et U13- og et U15-hold tilmeldt i denne sæson. Rent resultatmæssigt har det været lidt 
op og ned. 

Vi havde 10 spillere med til Taastrups kæmpe DGI-nytårsturnering og i påsken har vi 7 spillere til 
turnering i Lejre, Hvalsø, Viby og Osted. 

Kommende tiltag: 

Overbygning af vores BPT i samarbejde med DGI er påbegyndt. Desuden et større samarbejde med 
DGI angående rekruttering af frivillige forældre. Målet er at skabe et bedre klubmiljø for 
ungdomsspillerne, så det er badmintonklubben, man søger til:-). 

Hilsen Ungdomsafdelingen. 
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Sponsor. Vi er på 2. år af vores sponsoraftale, og som vi er vant til og afhængige af, er vores 
sponsorer trofaste og til at regne med. Vi har fra sponsorerne modtaget den aftalte støtte, og vi 
benytter lejligheden her til at takke for støtten.  

Vi har i indeværende sæson købt ialt 350 dusin bolde, hvilket er det laveste i flere år. Havde det 
bare været fordi vi er blevet bedre til at "genbruge" ville det være positivt, men forbruget skal 
desværre nok ses i lyset af dalende medlemstal, og specielt på fællestræningen har der været stort 
frafald i år af skadede spillere, hvilket derfor også kan aflæses af boldforbruget. Der har kun været 
et turneringshold tilmeldt i år, mod to de forrige år, og det kan klart mærkes på boldforbruget. Vi 
håber på "bedring" af de skadede spillere næste sæson, også selvom det måske koster lidt mere i 
boldindkøb.  

Dorte, sponsor- og boldansvarlig. 

D. 26. april 2017 holdes der møde med Mathias fra DGI. Der er inviteret frivillige, hvor det så er 
meningen, vi skal finde ud af om vi kan give vores lille afdeling et lille løft. Vi vil jo gerne have 
flere medlemmer samt selvfølgelig beholde dem vi har. Det er så meningen at Mathias med sin 
viden skulle kunne guide os igennem processen men med frivilliges hjælp. 

Tak til alle de frivillige. En stor tak til alle de frivillige der hjælper til med træning, turneringer, 
klubmesterskaber og alle mulige arrangementer. Uden jer er det svært at få tingene til at hænge 
sammen. TAK. 
 
Jubilæumsfadet. Sidste år fik René Larsen overrakt fadet, som afleverede dette og fik overrakt et 
gavekort. I år blev Jubilæumsfadet overrakt til Torben Rasmussen. Torben er en virkelig værdig 
modtager af Jubilæumsfadet. Vellidt af alle og siger aldrig nej til at løse opgaver. Tak til Torben for 
dit gode humør og indsatsen i vor afdeling. Vi håber at have dig som aktiv i mange år endnu.  

 
 

René Larsen 

formand 
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Et nyt år er gået, og det var så mit første år som formand for Billardafdelingen. En opgave, som jeg 
egentlig ikke ønskede, men da vores daværende formand trak sig af personlige grunde, og der ikke 
var andre, som ønskede denne post, så jeg ikke nogen anden udvej end at sige ja til opgaven. Men 
havde jeg vidst, hvad jeg gik ind til, ville jeg nok have sagt nej, for det viste sig at være en konstant 
kamp mod diverse højere instanser, som ikke helt ville os det bedste til at starte med. 
 

Mange møder i hovedbestyrelsen er det blevet til, med konstante udfordringer omkring vores lille 
afdeling, som man nok helst så ikke eksisterede, for vi var begyndt at stille krav. Vi ville have et 
samlingsrum, dette fik vi langt om længe. Vi fik hurtigt anskaffet et køleskab og Hovedbestyrelsen 
fik opsat et fint forhæng, hvor vores køleskab så endte inde bag ved. Ret godt syntes jeg, og jeg 
syntes da også der blev lavet et pænt stykke arbejde – både fra hovedafdelingens side samt af et par 
gode bestyrelsesmedlemmer. Så her skal lyde en tak til dem. 
 

Vi begyndte så for alvor at stille krav om at få fjernet den famøse EDB-afdeling, som havde været 
en torn i øjet i længere tid. Det var en hård opgave, men til sidst valgte Hovedbestyrelsen at give 
sig, dog først efter mange møder og redegørelser for, hvad og hvordan vores afdeling skulle ende 
med at se ud. Ikke helt nemt, grundet vores afdelings størrelse, samt det, at vi ikke kan beslutte 
noget før til vores generalforsamling. Det medførte, at jeg måtte væve mig ud i gætterier og løs-
ningsmodeller, som klart bestod i at vores ønske var at udvide med et eller to nye borde i fremtiden, 
og hvad det ville kunne betyde for afdelingen omkring medlemstilgang, som trods alt har stået stille 
i meget lang tid. Jeg måtte forklare, at vi trods alt søgte tilskud fra kommunen samt, at vi ville, om 
det var muligt, prøve at få sponsorer på. Men som I nok er bekendt med, ville kommunen ikke søtte 
en sag som denne, idet man var af den opfattelse, at det var noget, afdelingen selv skulle tage sig af 
igennem driftsbudgettet. Hurra, sikken en kommune, og Tune Idrætsforening skal man heller ikke 
forvente meget af, idet vi er så lille en afdeling, så vi regnes ikke for så meget, men det skal nok 
blive ændret. 
 

Sponsorer er ikke noget, der vokser på træerne. Flere af dem, jeg havde kontakt med, faldt fra, 
grundet tiden, der gik, så deres budgetter var blevet opbrugt. Idrætsforeningen og de større 
afdelinger har sat sig på de lokale sponsorer, men under alle omstængdihgeder er det desværre ikke 
noget, jeg er særlig god til at håndtere. 
 

Vi ville også gerne have isat et vindue ud til Billardlokalet. Helge udvirkede en tegning, som blev 
overdraget til Tune-Hallen og wupti! 3 dage efter havde vi vindue. Godt nok sad det lidt højere end 
vi havde regnet med, men mon ikke vi kan få ændret det i løbet af året, vi prøver i hvertilfald. 
 

Vores medlemsantal faldt i løbet af året fra 14 til 10, hvilket bestemt ikke var godt. Det skulle have 
været med tilgang, men det er først her på den sidste del af året, at det ser ud til, at vi har mulighed 
for at øge vores medlemsskare lidt. Jeg håber, vi kan holde fast i de muligt nye medlemmer, så de 
også kommer i gang snarest. Vi forsøger at få 2-3 af de unge flygtninge til at blive medlemmer med  
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tilskud fra Greve Kommune. Det vil nok være lidt tidskrævende, men hvis de viser sig at være po-
tentielle spillere, så vil vi da gerne have dem som medlemmer. Jeg har mødt dem, og de er ret flinke 
kan jeg sige, svære at forstå, men de lærer dansk hver dag, så de skal nok få lært det. 
Jeg har kontakt til Ung i Tune, hvor der også er mulighed for nogle nye unge spillere, men også her 
vil det være tidskrævende, men skal vi vokse, så bliver vi nødt til at tage noget tid og få dem i gang. 
Hvem ved, måske er der lige de spillere, som vi godt kunne tænke os. 
 

Vi har jo også haft et hold spillere i turnering, hvor de endte med en 3. plads, tillykke med det 
drenge, jeg syntes det var godt gået, så jeg regner med, at I vinder i næste sæson. 
 

Og så må jeg hellere huske, at vi skal have taget et billede af jer, så vi kan få det med i pressen, når 
vi begynder at fortælle om, hvad vi forventer af fremtiden i klubben med flere borde og med-
lemmer. 
 

Jeg kunne sikkert fortsætte med at holde tale, men jeg orker ikke at skrive så meget mere, men vil 
dog lige nævne, at jeg på alles vegne meddeler, at vi ikke ønsker at deltage i den fest, som Tune 
Idrætsforening har inviteret os til. Vi deltog sidste år med 3 + påhæng, og det kostede dyrt, så jeg 
vil ikke kalde det en invitation, når de sender regningen sidst på året med bemærkning om, at det 
skal afdelingen da betale. Herligt med 10 medlemmer, det ville blive en bekostelig affære. Vi der 
deltog, har dog selv betalt beløbet efterfølgende. 
 

Men tak for jeres opmærksomhed og fortsat godt møde. 
 

Steen U. Olsen 
formand 
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Velkommen: 
Tak til de fremmødte. 
 
Arrangementer: 
2016 blev endnu et år med fuld fart på. 
Vi afholdt den 28. maj Fodboldens Dag, hvor vi traditionen tro, forinden solgte flag. Vi afholdt 
Fodboldens Dag igen den 17. september, dog uden flagsalg. 
 

I november solgte vi julekalendere, også med et stort antal solgte. 
 

I december havde vi et vellykket arrangement med juletræssalg og godt arbejde med årgang 03. 
 

Derudover har vi gennem året været vært ved rigtig mange SBU indendørsstævner, og vi har afholdt 
DBU’s Fodboldskole i uge 26. 
____ 
 

Som noget nyt har vi afholdt Volleyballturnering den 9. juli, som er en ny aktivitet i fodboldens 
regi. 
 

Vi har også genoptaget vores gode samarbejde med Lions Club og afholdt julefrokost med Kandis-
show. Også et økonomisk vellykket arrangement. 
 

Alle sammen arrangementer, som fungerer rigtigt godt og som er fordelt fornuftigt over året, og alle 
arrangementer hver især giver pæne overskud. 
 

Vi har også afholdt en del sociale arrangementer med Ishockeytur i februar, træner/lederfest i april, 
CL-finale arrangement i forbindelse med Fodboldens Dag den 28. maj, samt træner/leder komsam-
men i forbindelse med vores ungdoms- og seniorafslutninger. 
 
Ungdomsafdelingen: 
2016 blev igen et stort rejseår. Flere af vores årgange har været på fodboldture både i Danmark og i 
udlandet. Det giver sammenhold og oplevelser for livet. 
 

Flere af vores årgange er stadig lidt tynde, men der bliver gjort en stor indsats fra trænere/ledere på 
alle årgangene for at holde fast i spillerne. Men det er en tendens, som vi ser mange steder i øjeblik-
ket. 
 

Ungdomsafslutningen var som sædvanlig et stort tilløbsstykke med rigtig mange deltagere, hvor der 
blev spillet fodbold i alle 3 haller og uddelt Årets Spiller og Årets Fighter for de store årgange. 
Jeg vil godt sige en stor tak til jer alle omkring ungdomsafdelingen. 
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Seniorafdelingen: 
I Seniorafdelingen kører det også fint – selvom vi selvfølgelig gerne så, at klubbens 1. hold lå bedre 
her halvvejs i turneringen, men intet er heldigvis afgjort endnu, og jeg ved, at seniorformanden har 
nye tiltag, så vi kan få endnu flere op og støtte op om kampene. 
 

Vores 2. hold i serie 4 ligger, efter 11 kampe, lidt under midten med 14 point. 
 

Vores 3. hold spiller 8-mands fodbold, men her er der håb om, at vi efter sommerferien kan mønstre 
i 11-mands hold, når vores ynglingespillere rykker op i seniorafdelingen. 
 

Vores damehold har desværre måttet holde en pause fra turneringen, p.g.a. manglende spillere. Vi 
håber, at nye kan komme til. 
 

I de ældste årgange har vi p.t. 3 hold tilmeldt, et i Oldstar og et Veteranhold samt vores Grand Old 
Master. 
 

Handicapholdet er også rigtigt velkørende. Der har været udskiftning på træner/ledersiden, men det 
kører rigtigt fornuftigt. 
 

Også en stor tak til Seniorafdelingen. 
 
Medlemstal: 
Vores medlemstal ligger stadigvæk stabilt omkring de 400 medlemmer netto. For i løbet af året har 
vi jo indmeldelser og udmeldelser med ca. 500 registreringer. 
 
Dommerklub: 
Vores dommerklub er stadig meget velfungerende. Vores unge drenge gør det rigtigt godt, samtidig 
med af vores ældre dommere stadigvæk yder en stor indsats. 
 
Fodboldens Venner: 
Igen i år skal der lyde en stor tak til Fodboldens Venner samt Fonden, som igen har bidraget betyde-
ligt med støtte til vores ungdomsarbejde og mulighed for at sende vores ungdomshold til stævner og 
turneringer i ind- og udland. – Tak for det! 
 
Økonomi: 
Vi kommer igen i år ud med et positivt resultat, og det er tilfredsstillende. 
Økonomien skal hænge sammen, og det gør den. Men det er vigtigt, at pengene, som vi alle er med 
til at tjene, kommer vores medlemmer og trænere/ledere tilgode. Det er dem, der får klubben til at 
hænge sammen. 
 
Afslutning: 
Til sidst vil jeg gerne sige tak for samarbejdet til alle i Fodboldafdelingen. Tak for samarbejdet med 
Hallens personale og tak for et rigtigt godt samarbejde i bestyrelsen og med Lions Club. 
  

Tak for en god sæson. Med disse ord vil jeg overlade min beretning til forsamlingen. 
 

Tak for ordet! 
 

Per Lund Sørensen 
formand 
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Medlemstal 

Vi har i 2016 haft 463 medlemmer mod 431 i 2015, en fremgang på 32 medlemmer i forhold til året 
før.  

Hold 

I vores forår/ sommersæson 2016 havde vi 3 børnehold med 63 tilmeldte og 2 familiehold med 64 
tilmeldte børn og voksne – antallet af tilmeldte overgik vores forventninger. 

I sæsonen 2016/2017 har vi haft 16 hold, fordelt på 10 børnehold, 3 familiehold og 3 voksenhold – 
hvor der har været en fremgang på børneholdene og en lille tilbagegang på voksenholdene. 

For første gang har vi kunnet tilbyde MPG og Hip Hop i vores forening, hvilket viste sig at være en 
mangel, da begge hold har været meget søgte. 

Vi har ligeledes for første gang haft Børne-yoga-hold, som desværre måtte lukke 2 måneder før tid, 
da det ikke kunne gå op med vores instruktørs arbejde. 

Klub trøjer 

Som noget nyt har det været muligt for vores gymnaster, at købe klubtrøjer, hvilket har været et 
ønske og rigtig mange af vores børne- og ungegymnaster har valgt, at købe en trøje. Denne 
mulighed bliver tilbagevendende. 

Arrangementer 

Overnatning for børneholdene 

Traditionen tro, var der i november overnatning i Hal 3 for vores børnehold i skolealderen og det 
var en stor succes, der var i alt over 60 meldt incl. instruktører - en stor succes. 

Idræt i Natten 

For vores vedkommende blev det igen et ualmindeligt godt arrangement, vi var klart de mest 
besøgte og har fået megen ros fra udvalget, samt Hovedforeningen. En stor tak til alle der kom og 
hjalp til med, at gøre denne dag mulig og festlig. 
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Gymnastikopvisning 2016 

Gymnastikopvisningen i 2016 blev flyttet tilbage til Hal 1, da den hal er langt større og kan rumme 
alle de mange gymnaster og publikummer, som er igennem sådan en dag. Vi havde ca. 625 
betalende gæster, som kom for at se alle vores super gode børnehold, samt gæstehold udefra. 
Gymnastikopvisningen er et ualmindeligt stort arbejde at planlægge og få til at gå op i alle ender – 
men vi oplevede at de fremmødte havde en god dag. 

Redskaber 

I 2016 valgte vi at investere i en del nye redskaber således, at vi kan følge med i den udvikling der 
er inde for gymnastikkens verden. Samtidig er vores enkelte hold blevet så rige på medlemmer, at 
det stiller store krav til mængden af redskaber, for at vi kan tilbyde en god og varieret undervisning. 

DGI Netværk 

Vi har valgt at indgå et samarbejde med de omkringliggende kommuners gymnastikforeninger via 
DGI, hvilket har vist sig, at være meget givtigt, da vi nu på struktureret vis har nogle gode 
sparrings- og samarbejdspartnere. 

Økonomi 

I år er vi kommet ud med et driftsoverskud, hvilket er skabt på baggrund af øget medlemstal samt 
modtaget tilskud fra kommunen og Tune Hallerne.  

Afslutning 

Til sidst vil jeg gerne sige en stor tak til alle vores engagerede instruktører, hjælpetrænere, udvalgs-
medlemmer, de frivillige der giver os en hånd med, hallens personale, vores samarbejdspartnere i 
hovedforeningen og andre afdelinger, samt Hallens Cafeteria. 

Tak til et godt samarbejde i bestyrelsen og tak for et godt 2016. 

Tak for ordet! 

 

Jeannette Bahnsen 

formand 
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Vi har igen i år valgt at samle hele beretningen i én, således at der ikke er separate beretninger fra 
senior- og ungdomsudvalgene. 
 

Det sportslige – holdene: 

Jeg vil starte med det sportslige og give en status over dette, da det jo er vores primære aktivitet i 
klubben. 
Vi valgte i år at afslutte vores samarbejde med Roskilde Håndbold vedrørende U18-drenge og stille 
vores eget hold. Vi forsøgte til gengæld at udvide vores samarbejde med FHH90 til også at omfatte 
vores U12-hold, da der var kritisk få spillere. Dette blev modtaget meget dårligt og uden den 
fornødne opbakning til dette, faldt holdet fra hinanden. 
Ved opstarten på 2016/17-sæsonen havde vi således et U9 mix-hold, U14- og U16-drengehold 
sammen med FHH90. To U14 pige-hold, et U18 pige-hold, et U18 drenge-hold, et DS-hold og et 
HS-hold - begge i kval rækken - og vores to oldies-hold hhv. oldboys og oldgirls. 
 

En hurtig opdate for holdene er, at vores U9 mix startede med en smal trup og deltagelse i C-
stævner. Tiltag specielt lige før jul har medført, at vi har fået en flot fremgang og har nu en stor flok 
børn med nok spillere til 2 hold. Vi har været nødt til at udvide trænerstaben, der bestod af Dorthe, 
Patrick og Bo, med Brian. Der opleves at være en fantastisk flot forældreopbakning til holdet, der 
kan bygges videre på. Vi har en udfordring til den nye sæson, idet vi har brug for yderligere 
trænere, da vi har mindst ét muligvis 2 U12-hold samt en gruppe U10’ere, og vi får også oprykkere 
fra vores mikro’er. Er I interesseret, så meld endelig ind. 
 

Vores U14-drenge spiller sammen med FHH90 på 2. sæson. Nogle af vores spillere er også med til 
U16-kampe, da der er lige få nok U16-spillere i truppen. Det er efterhånden et godt og velfunge-
rende samarbejde, der mest giver udfordringer omkring stævnedeltagelser. Truppen har deltaget i 
AB Jule Cup, men Tune stiller med egne spillere til påskestævne - hjulpet lidt af nogle få tidligere 
Tune-spillere, så vi kan stille et hold i Holland. 
Holdet er endt som 3’er i puljen her efter jul i 2. division A, så det er bestemt et flot resultat. Tobias 
Mygind deltager i HRØ-programmet for ”Uslebne diamanter”, der er talentudvikling for de spillere, 
der ligger lige under de udvalgte hold. 
 

U14-pigerne har stillet med 2 hold i turneringen. Da der lige er få nok spillere har B-holdet spillet 
ulovligt med brug af støttespillere fra A-truppen (eller også er det A-truppen, der har lånt fra B-
truppen). B-holdet har klaret sig rigtig godt, selvom de officielt ender sidst, da de har noteret 
ulovligt hold til kampene. Reelt ville de være 2’er. A-holdet vandt rækken før jul og holdet har 
fortsat spillet rigtig godt efter jul. De afsluttede med en ren puljefinale mod Brøndby tirsdag, hvor 
de sikrede sig sejren igen og er klar til SM den 23. april. Stort set alle pigerne fra begge hold er med 
til Holland. 
 

Vi har haft tre spillere med til HRØ-træninger, Mie, Celina og Astrid - og Mathilde Beckmann er 
lige startet på HRØ-træning for 03’ere. Celina og Astrid valgte efter nogle træninger begge at 

 



 

 

Side 2 af 4 

 

trække sig, mens Mie stadig er med blandt de udvalgte 02’ere i HRØ-regi. Ingen tvivl om, at det er 
med til at berige de individuelle spillere og det har også givet nogle bekendtskaber på tværs af 
klubberne, som giver et andet indtryk, end når man mødes som modstandere ved kampene. 
 

U18-pigerne har været meget svingende. De virker meget som ”humørspillere”, så der er noget 
variation i deres præstationer. Det er dog et godt sammentømret hold og der har været en smule 
tilgang. De endte næstsidst i A1-rækken. Desværre har vi ikke kunnet samle nok spillere til, at de 
kom med på påsketur. 
 

U18-drengene er en mindre sammentømret trup. Vi har fået ny træner til dem, Tom - og Allan har 
været fast med på sidelinien. De har trænet fast sammen med HS, hvilket vil sige, at de stort set har 
haft torsdagen for dem selv. Det lykkedes for dem at slutte som 2’er efter en flot kamp mod AG i 
lørdags, og de skal også med til SM den 23. april. De er klar til Hollandsturen sammen med U14-
holdene. Næste sæson overvejer ”drengene” at spille både HS serie 3 og U18 for at holde sammen 
på hele truppen. 
 

HS har spillet i kval-rækken med stor stabilitet og endte på en 4. plads. Udfordringen er, at de fleste 
spillere ikke er helt unge, så der er behov for et generationsskifte i løbet af nogle år. Det virker dog 
til, at den nuværende trup har et godt sammenhold. De har dog ikke ambitioner om mere end 1 
træning pr. uge og derfor heller ikke om oprykning, da det vil kræve noget mere. 
 

Dame Senior har været i gang med et generationsskifte, idet der er mange yngre spillere med i 
truppen. Vi fik ny træner Søren Roslef til sæsonen, og Søren var et stort aktivt for klubben som en 
vellidt og aktiv person.  
Desværre måtte vi erkende fra spillerne, at der manglede lidt omkring coachingen, specielt i 
kampsituationer, og da det begyndte at være kritisk med motivationen og at holde sig i kval-rækken, 
tog bestyrelsen det valg, at opsige samarbejdet med Søren. Mikkel Skov trådte til, og vi håber, at 
det vil blive succesfuldt ikke bare med at bevare pladsen i kval-rækken, som er sikret, men også for 
en ny sæson. Her vil vi næste år også gerne sikre samtræning med U18-pigerne, hvoraf flere er 
sidste årgangs U18-spillere i næste sæson. 
 

På oldies-siden har damerne fået en del tilgang af nye spillere, ikke mindst fra Roskilde KFUM, der 
valgte at lukke håndbolden ned. De er rigtig gode til at feste og have det sjovt og håndboldmæssigt 
endte de midt i puljen, hvor et af hovedmålene var at slå Greves damer. 
 

De gamle drenge har både haft lidt frafald og tilgang, så spillertruppen er stort set samme størrelse. 
Max har meddelt, at han efter mange år som ansvarlig for træninger og kampe slutter, mens Alex 
fortsætter som holdleder. Vi er derfor på udkig efter en ny, der vil tage styringen over træningen. De 
afslutter også først sæsonen til SM efter en 2. plads i puljen. 
 

Så har jeg kun glemt de yngre, der ikke spiller på fuld bane. Mikroerne, hvor vi har haft stor 
medlemsfremgang specielt henover vinteren. Det kræver ekstra kræfter specielt til U8’erne. Vi har 
fået ekstra hænder, men kan faktisk godt bruge mere hjælp. Det er vigtigt at værne om disse 
fremtidige stjernespillere. 
 

For de allermindste - Tumlingene, har vi haft ganske pæn tilslutning i år. Vi har fået henvendelser 
fra forældre, om der ikke kunne være tumlingebold oftere, og derfor intensiverer vi dette fra efter 
sommerferien med tumlingebold hver anden lørdag i ulige uger. Vi vil også forsøge at arbejde lidt 
med indholdet ud fra DHF’s Trille Trolle-koncept. 
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Der har også i år været aktivitet sammen med skolen, hvor Annie, Kirsten, Lisbeth og Villy har 
været i gang med 3. klasserne fra efterårsferie til påskeferie. Stor tak for deres indsats – vi håber 
naturligvis, at nogle af eleverne også får lyst til at spille håndbold i Tune IF. 
 
Det organisatoriske: 

På det organisatoriske plan har vi kæmpet lidt med strukturen. Jette startede som seniorformand, 
men vi besluttede at skifte dette til ungdomsformand for at styrke ungdommen, mens det blev aftalt, 
at Søren Roslef tog teten som leder af seniorudvalget. Det sluttede, da vi afbrød samarbejdet med 
Søren, og vi har derfor en udfordring på dette punkt.  
Andre vigtige udvalg, Sponsorudvalget, Hedebo-udvalget og Festival-udvalget har været selvkø-
rende og udført fantastisk flotte opgaver. 
 

Vores Sponsorudvalg har trukket mange sponsormidler hjem og dermed sikret mange vigtige midler 
og tøj til alle hold. Desværre stopper vores Sponsorudvalg efter denne sæson. Vi vil i bestyrelsen 
takke for det kæmpe arbejde, de har gjort med at skaffe midler til klubben, samt at de har sørget for 
flot og nyt kamptøj til alle klubbens hold. De trak også et meget stort læs i afviklingen af 
ungdomslandskampen mellem Danmark og Sverige i oktober. En flot håndbolddag i Tune. Stor tak 
til Claus, Tim og Frederik for deres indsats. 
Der ligger et kæmpe arbejde bag dette, og der er et godt materiale og netværk for et nyt udvalg at 
starte op på. 
 

Festivaludvalget klarede endnu en festival - nu med omskiftning til nye krav fra Festivalens side 
med brug af endnu flere økologiske varer. Introduktionen af den høje økologiske procent har 
desværre også haft en stor betydning for resultatet af Festivalen i 2016, som ikke er tilfredsstillende 
i forhold til den kæmpe indsats, det er for alle, der hjælper til. Udvalget har derfor besluttet, at vi 
forsøger os igen i 2017 og ser resultatet an, før vi beslutter, om vi vil fortsætte med at ligge rigtig 
mange kræfter i ”Tokyo Street Food” fra 2018 og frem. 
 

Hedebo-udvalget stod endnu et år for afvikling af et fantastisk flot stævne og mobilisering af rigtig 
mange frivillige henover weekenden. Takket være sponsorstøtte fra Spar Nord kunne vi ikke bare 
komme ud med rekord overskud, men vi kunne også fejre dette med alle de frivillige og udpege 
årets frivillige ved Hedebo-turneringen - Gert Mygind - ved et arrangement 19. januar. 
Forberedelserne til dette års Hedebo-turnering er i fuld gang og det er værd at bemærke, at det er en 
vigtig del i at kunne skabe rammerne for hele afdelingen ved hjælp af det tilskud, turneringen giver 
til vores økonomi. 
 

Bestyrelsen: 

Vi har kæmpet lidt under mangel af en kasserer, det har kørt lidt på pumperne og taget kræfter fra 
andre ting. Vi er kommet igennem og mener at have fundet en løsning fremadrettet på dette. 
Vi besluttede i bestyrelsen efter et møde med HRØ lige efter sommerferien at starte op på et 
projektforløb med HRØ under ”Knæk kurven”-kampagnen. Formålet er at lære mere om os som 
klub, at blive klar på, hvad vi vil som klub, og hvad vi gerne vil kendes på. Vi har til opgave at 
kortlægge alle arbejdsopgaver i klubben, hvilket vi kæmper med at få afsluttet med henblik på, at vi 
kan få flere hænder i spil til at hjælpe med selv små opgaver. Vi har en deadline på dette, der hedder 
den 6. maj, hvor vi gerne vil indbyde til Åbent Hus i Tune Håndbold - med aktiviteter i hal 1 og 
sparring omkring klubben i hal 3. 
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Dette bliver afslutningen af vores forløb med HRØ og vi håber på bred tilslutning fra alle 
interessenter i og omkring Tune Håndbold. Her vil vi også præsentere resultaterne af den ”bruger-
undersøgelse”, vi fik foretaget i januar/februar. 
 

Vi har haft lidt udfordringer vedrørende kommunikation. Vi har gjort en del ved hjemmesiden og 
investeret i at få denne udbygget, så vi mener selv, at denne del fungerer ganske godt. Vi sørger for 
at lægge referater med mere ind her. Giv gerne feedback om denne, hvis I har det, så vi kan arbejde 
videre med at få den i brug. 
Vi har diskuteret brug af Facebook en del og bruger fortsat Fanklub Tune, men overvejer at flytte 
dette over på den nye officielle Tune IF Håndbold FB-side, som vi ikke har taget i brug. Vi har også 
en intern Facebook-gruppe, hvor vi prøver at have alle ledere med, men der er dog nogle, der ikke 
bruger Facebook. 
Vi mener, at vi har en velfungerende bestyrelse - ikke perfekt, men vi har et godt samarbejde og har 
brugt meget tid sammen i hele forløbet med ”Knæk kurven”. Vi mangler en formand og mener selv, 
at det er vigtigt, at det er en person, der også igennem aktivt håndboldspil er forankret i klubben. Vi 
har desværre ikke fundet nogen selv. 
 

Vi håber, at vi i 2017 kan fortsætte den fremgang, vi har startet året med - ikke mindst med tilgang 
til de yngre årgange. 
 

 
Martin Østberg 

formand 
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Afskrift af formandsberetning 

ved generalforsamling i 
Tune IF Petanque 

den 10. januar 2017 
 
 

Vi blev puljevindere i Regionalen. 
 
Vi skulle til slutspil i Høng, men vi vandt kun 1 kamp ud af 6, så vi må fortsat blive i Regionalen i 
2017. 
 
DGI-kampene gik nogenlunde, så vi bliver i samme række i 2017. 
 
Viking Open var endnu en gang en succes. Alle tilmeldte var yderst tilfredse som sædvanlig. 
Der deltog 32 hold, i alt 64 spillere. 
 
Klubmesterskabet blev afholdt den første weekend i juli måned. 
 
Klubmesterskabet i single: 
1. Yvonne 
2. Eva 
3. John 
 
Klubmesterskabet i double: 
1. Kurt og Susanne 
2. Elizabeth og John 
3. Joan og Nazif 
 
I 2016 var vi 25 medlemmer mod 32 i 2015. 
 
Slutspillet i kvartetten blev afviklet d. 28. august i regnvejr, men alle deltog med højt humør. 
 
 

John Skaaning 
formand 
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Afskrift af formandsberetning 
ved generalforsamling i 

Tune IF Svømning 
den 16. marts 2017 
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2016 
 
Kære medlemmer. 
 

Tak for endnu et sjovt og dejligt år i Tune IF Svømmeafdeling.  
 

Det har været en spændende sæson og vi fastholder fortsat, som en af de få afdelinger, vores høje 
flotte medlemstal. Den forgangne sæson har været præget af hektisk aktivitet – også uden for 
bassinet, da vi i sommer stod uden administrativ leder af vores svømmeskole. Bestyrelsen var dog 
ikke i tvivl om at fortsætte klubben.  
 

Vores ønske er fortsat, at kunne udbyde svømmeundervisning til gavn og glæde for borgerne i 
Greve Kommune. Vores ambition er, at kunne tilbyde kvalificeret undervisning til så mange 
borgere som mulige.  
 

År efter år oplever vi en større efterspørgsel end vi kan imødekomme, og med realiteten om lukning 
af svømmesalen på Tjørnely-skolen fra sæson 2017/2018 ser fremtiden om tildeling af vandtid i 
Greve svær ud. Mørke skyer, for svømmeundervisningen i Greve, truer i det fjerne.  
 

Vi er i intensiv dialog med Greve Kommune om mulige løsninger efter sommeren 2017, men der er 
rigtig mange klubber om buddet. En opfordring skal derfor lyde herfra til Greve Kommune om at 
udvide åbningstiderne i den fantastiske hal, som kommunen er indehaver af – ikke kun til glæde for 
klubberne, men også alle andre brugere.  
 

Alle bør lære at svømme – respekt for vand. 
 

På trods af talrige initiativer er det fortsat en kendsgerning, at størstedelen af den danske befolkning 
ikke kan svømme.  
 

En undersøgelse initieret Dansk Svømmeunion, Tryg- og Mary Fonden viser desværre, at det kun er 
knap 50 procent af os, der mener, at vi kan svømme 200 meter uden hjælpemidler - hvilket er 
definitionen for at være svømmeduelig. Undersøgelsen viser også, at vores børn lærer at svømme 
for sent i deres barndom og at det er meget få af børnene, der lærer det i skolen. 
 

En del af grunden kan være, at folkeskolens svømmeundervisning er under pres, og det er især 
svært i de områder af Danmark, hvor der er langt til en svømmehal.  
Langt til svømmehallen – det har vi heldigvis ikke i Greve! 
 
Vi ønsker derfor at være med til at knække kurven - og stå ved det samfundsansvar. Vores ambition 
er, at tilbyde kvalificeret svømmeundervisning således at alle, uanset alder, lærer at svømme og 
agere fornuftigt, når de er i kontakt med vand. 
 
 



 

 

Side 2 af 4  
 
At kunne svømme er ikke bare at beherske en ekstra sportsgren. Svømning kan ses som en 
grundlæggende færdighed på lige fod med gang, løb og cykling. 
 

Vi skal derfor finde solide løsninger om tildeling af vandtid i Greve Kommune. For uden vandtid 
ingen svømmeundervisning. Og vel at mærke vandtid, som fungerer for børn og børnefamilier, som 
har behov for relevante tilbud, der kan passes ind i de få timer, der reelt er efter arbejde og inden de 
små skal i seng.   
 

Jeg håber inderligt, at kommunen vil være med til at løfte det ansvar i endnu højere grad. 
 

Vi har igen i år haft stor hjælp af Sven Edelmann, formand i Tune IF. Han træder som sædvanligt 
til, hvis der opstår udfordringer i det politiske system - Tak for det! 
 
Svømmeskolen  
En god, tryg og velfungerende svømmeskole er fundamentet for alt vort arbejde.  
 

Tak til de mange dygtige og engagerede instruktører, som vi har hos os i Tune. Jeg er glad og stolt 
over jer alle.  
 

En særlig tak skal lyde til Charlotte Lorentzen, som valgte at træde til i sommer, da vores 
mangeårige administrative leder pludselig stoppede. Vi stod i en situation uden en leder af 
svømmeskolen, og dette endda umiddelbart efter vi havde udbudt vores program for den nye sæson. 
En meget hektisk periode med både Aqua Camp, nyt IT-system og åbning for tilmelding til den nye 
efterårs/vintersæson. Jeg ved, at jeg taler på hele bestyrelsens vegne, når jeg siger, at vores 
oplevelse var, at du greb de mange bolde i luften på fornemmeste vis.  
 

Jeg vil samtidig også benytte lejligheden til at takke vores nye administrative leder, Dorthe Ørving, 
for en fantastisk start. Du er kommet med super engagement, gå på mod og positiv tilgang, hvilket 
tegner rigtig godt for fremtiden. Jeg er sikker på, at Charlotte og Dorthe sammen formår at skabe de 
rammer og den styring, som skal til for, at det hele fungerer.  
 

I 2016 havde vi glæden af mere end 50 hold i løbet af sæsonen og 40 hold til vores sommer-
undervisning. Deltagerne mødte hver uge op for at blive bedre til at svømme - undervist og guidet 
af mere end 30 instruktører og hjælpeinstruktører. 
 

Vores undervisningshold i Greve svømmehal har været tæt på udsolgt både søndage og onsdage, 
hvor også mange forældre har benyttet sig af det fine tilbud fra Greve Svømmehal om at købe et 
ledsagerkort til reduceret pris. 
 

Søndagsundervisningen gennemføres på femte år og der er igen tvivl om, at søndagen er et tilbud 
som rigtig mange børnefamilier har glæde af, frem for en travl hverdagsaften. 
 
Aqua Camp 2016. 
Igen i år valgte vi at gennemføre Aqua Camp i både den første og sidste uge af skolernes 
sommerferie. På de to uger havde vi 120 dejlige børn til låns i fem dage. Aqua Campen blev 
planlagt, styret og gennemført med professionel hånd af Charlotte L., som sammen med et stort 
hold af vores dygtige instruktører skabte en uge fuld af oplevelser, som jeg er helt sikker på, at alle 
deltagere husker med glæde.  
 

Vi glæder os til at byde nye 120 børn velkommen til Aqua Camp 2017. 
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Vores samarbejde i GTI 
Thomas og jeg deltager aktivt i arbejdet i GTI’s Forretningsudvalg (FU). FU er sammen med 
træner-teamet med til at lægge retningen for eliteniveauet. Det tegner rigtig godt, men det er en 
proces, som tager år og som kræver, at vi har de langsigtede briller på.  
 

Foruden udfordringerne om vandtid, er en af de større udfordringer lige nu, den dalende lyst fra 
forældrene til at bidrage med frivilligt arbejde. Vi oplever i stigende grad, at frivillighedens 
grundprincip er under pres. Situationen vanskeliggøres yderligere ved, at flere af de frivillige 
vælger at ”trække stikket” i samme øjeblik, som deres børn stopper med at dyrke sporten. 
 

GTI er, som mange andre klubber, dybt afhængige af, at frivillige deltager i arbejdet. Uden frivillige 
– intet fundament for GTI. 
 

Der er derfor stor fokus på problemstillingen i både i FU, men naturligvis også i Tunes bestyrelse.   
 

I sommeren 2016 fik Tune IF Svømmeafdeling/GTI endnu engang en dansk seniormester, da Emilie 
Beckmann vandt guld ved DM på langbane i favorit disciplinen 50 & 100 m butterfly og 
umiddelbart efter repræsenterede hun de danske farver ved EM på langbane i London.  
 

Senere på året formåede hun, for første gang nogen sinde, at kvalificere sig til VM.  
Til VM formåede hun at svømme sig i 2 semi- og 1 finale (individuelt). I damerne 4x50m medley 
svømmede Emilie og de 3 andre danske damer langt hurtigere end håbet og ender på en forrygende 
flot 3. plads. Emilie henter dermed sin første internationale senior medalje hjem.  
 

En fantastisk og noget uventet præstation, som også blev fejret ved en reception i Greve 
Svømmehal med deltagelse af både Greve Kommune, Tune IF og GTI. 
 

Desværre formåede GTI ikke at fastholde placeringen i 2. division til Danske Hold Mesterskaber. 
Vi må derfor en tur i 3. division, men målet er klart at vende tilbage til 2. division næste år.  
 
Fremtiden 
Fremtiden for vores svømmeskole kan på længere sigt godt se ud til at blive udfordret fra flere 
kanter. 
 

Først og fremmest omkring vandsituationen og den kommunale tildeling heraf – jeg håber dog, at 
vores gode og konstruktive dialog med kommunen på sigt bærer frugt.  
  
Udviklingen af svømmeskolen kan også fremadrettet vise sig at være svær. Hvordan fastholder vi 
vores instruktører og hvordan fastholder vi et fornuftigt niveau på undervisningen. Det er et sjovt, 
men også udfordrende job med et stort ansvar. Derfor skal vi forsat løbende guide og vejlede de 
unge, så alle – både svømmere, forældre og instruktører - får en sjov, lærerig positiv og professionel 
oplevelse. Klubben eksistens er baseret på, at undervisningen er i top og vi kan sælge alle vores 
pladser. 
 

Sidst men ikke mindst er vi udfordret af den manglende lyst til at ville bidrage til det friville 
bestyrelsesarbejde – vi kan ganske enkelt ikke skaffe nye medlemmer til bestyrelsen. Dette vurderer 
jeg på korte bane er den største risiko i forhold til klubbens overlevelse.  
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Afrunding 
Ved udgangen af 2016 havde vi i Tune IF Svømmeafdeling ca. 1100 medlemmer og vi har i året 
opnået et overskud på tkr. 12. De mange medlemmer sikrer, at der i Tune/Greve Kommune findes 
et godt og velfungerende svømmemiljø, som giver gode svømmere og som også kan give gode 
elitesvømmere. 
 

Afslutningsvis vil jeg gerne takke mine kollegaer i bestyrelsen, som sammen med mig lægger et 
stort frivilligt arbejde for dagen, som absolut er forudsætningen for at tingene fungerer. Og i år har I 
ydet en ekstraordinær indsats – Tak for det! 
 
Vi har formuleret en vision for vores arbejde: 

• at være den bedste svømmeskole i Greve kommune 
• at være den største svømmeskole i Greve kommune 
• at udbyde et svømmetilbud, som vil medvirke til, at børn og unge i kommunen kan lære de 

grundlæggende færdigheder ved svømning, således at trenden i Danmark, med at en større 
og større andel af de unge ikke kan svømme, brydes. - Det forpligter! 

 

Jeg føler fortsat, at det er ledestjernen for det store arbejde og de mange gode diskussioner vi 
sammen har i bestyrelsen. For selv om vi sikkert alle kan pege på noget, som vi sammen kan gøre 
endnu bedre, så fungerer vores svømmeskole rigtig godt. 
 

 
Camilla Beckmann 

formand 
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Godaften og velkommen til generalforsamling i Tune IF Tennis. Endnu et tennisår er gået og med  
masser af aktiviteter. Sædvanen tro startede udendørssæsonen i begyndelsen af april. Helt nøjagtigt 
den 3. april. Her havde vi Slå-ind-Dag, startende med flaghejsning, en lille en til halsen, dejligt 
morgenbord og masser af tennis op ad dagen, dejligt! Sæsonen var i gang. Et fast indslag i 
tennisklubbens historie er vores Dimoturnering. Også i år var det lykkedes Flemming Just at stable 
en turnering på benene. En nyskabelse var i år, at der var en speciel turnering for +70. 
 
På ungdomssiden startede sæsonen rigtigt godt, idet Tune IF Tennis ungdom deltog ved Junior Tour 
stævne i Næstved lørdag den 9. april for U12-U14. Her var der 16 deltagere i aldersgruppen. De 
unge Tunespillere gjorde det godt, idet Alexander Hansen besatte 1. pladsen og Amanda Børholt 
besatte 2. pladsen. 
Tune IF Tennis deltog i år i Tennissportens Dag lørdag den 30. april. Der var Åbent Hus fra 10-14, 
men trods god PR, var det ikke mange nye spillere, der dukkede op.  
Også i år (2016) deltog Tune IF Tennis med et pænt antal spillere/cyklister i Hedeboløbet. Alle gen-
nemførte det ”krævende” løb i fin stil.  
I slutningen af sæsonen blev der holdt klubmesterskab for ungdommen i det dejligste solskinsvejr. 
20 deltagere dystede på livet løs, og der blev spillet mange spændende kampe. Klubmesterskaberne 
blev rundet af med fællesspisning, socialt samvær og præmieoverrækkelser. 
 
2016 blev på mange måder et mindeværdigt år. Det var året, hvor ældretennis kunne fejre sit 10 års 
jubilæum. Finn Fejrskov, manden der startede ældretennis, kunne glæde sig over, at 39 ud af 48 
medlemmer mødte op til jubilæet.  
Jubilæet startede med flaghejsning, skyllet ned med en lille en, hvorefter der var fælles morgenbord. 
Inden kampene gik i gang, overrakte formanden Finn en gave som tak for hans store indsats 
gennem årene. Kampene blev gennemført på trods af et noget omskifteligt vejr. Og efter et fortjent 
bad, var der grillmad til frokost. Sidst på eftermiddagen klarede vejret op, og kaffen kunne indtages 
udendørs. 
Også i år havde Finn Fejrskov arrangeret +60-turnering på vore baner den 30. juni. Masser af gode 
tenniskampe afsluttende med frokost, præmieuddeling og socialt samvær. 
 
I uge 31 afholdt Tune IF Tennis Tennisskole 2016 – fra mandag til onsdag for unge mellem 8 og 15 
år. Tennisskolen var igen i år en kæmpe succes med fuldt program alle 3 dage fra kl. 9-15. Der blev 
både spillet seriøst tennis, hygget og leget. Mandag morgen skinnede solen ”næsten” fra en skyfri 
himmel, og vejret var med os. Flaget blev hejst og alle deltagere og de 2 trænere blev iført T-shirts, 
sponseret af SuperBrugsen, trykt lokalt af Tune Textil Tryk, og med reklame fra Lions Club og 
Nordea. Repræsentanten fra Nordea blev godt modtaget af glade unge spillere, som takkede for den 
store check. Det var et flot sponsorat til Tune IF Tennis’ ungdomsspillere og Tennisskolen. Det er 
sådan et sponsorat, der gør en kæmpe forskel for en lille klub som Tune IF Tennis.  
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Drikkedunke blev sponseret af Danbolig ved Per Johansen. Vi havde 2 trænere i år, Simon og 
Christopher, hvilket gjorde, at vi kunne niveaudele, så alle fik nogle rigtig lærerige dage. Der blev 
afslutningsvis spillet en lille turnering. 
 
Igen i år havde Finn Fejrskov arrangeret tur for seniorerne. Naturligvis i uge 31, hvor banerne var 
optaget af Tennisskolen. I år gik turen til Krakow i det sydlige Polen. En herlig oplevelse, der star-
tede i tordenvejr og øsregn, men som allerede dagen efter gik over i fuldt solskin og blå himmel. 
Masser af kulturelle oplevelser, kolde øller og god mad, kombineret med socialt samvær. Der skal 
herfra lyde en stor tak til Finn for dette arbejde. Vi glæder os til at høre, hvor næste års/dette års tur 
mon går hen. 
 
Fredag den 26. august deltog Tune IF Tennis igen i Tune By Night. Vi var også i år placeret rigtigt 
strategisk i gyden lige over for Per Johansens Danbolig. Slåvæggen var stillet op ad pizzeriaet, og 
der kom da også mange børn og unge forbi for at prøve lykken. Det gjaldt om at få flest point på 10 
forsøg. En opgave, der viste sig at være sværere end forventet. Der var præmier til de dygtigste, og 
da vi var løbet tør for disse, trådte Per Johansen til med endnu flere gaver i form af kasketter og 
drikkedunke. Stor tak for det Per! 
Samtidig med konkurrencen løb af stabelen, stod bestyrelsen foran Danbolig og delte flyers ud. 
Disse havde i år fået et brush-up, så de var blevet mere nutidige med mindre tekst og mange 
farverige billeder, smart arrangeret af ungdomsformand Anette. Stor tak for denne fornyelse. 
Tanken med alle disse Åbent-Hus arrangementer, Tennissens Dag og fremstødet ved Tune By 
Night, er naturligvis at få skaffet flere nye medlemmer til klubben. 
 
Søndag den 4. september afholdt Tune IF Tennis sin årlige seniorturnering. Der var 29 tilmeldte 
spillere i år, det højeste antal nogensinde. Sædvanen tro startede vi med morgenkaffe kl. 9, hvor-
efter der trods lidt regn blev spillet mange spændende kampe frem til kl. 12. Herefter et hurtigt bad, 
hvorefter der blev lagt alskens lækre ting på grillen. Under middagen blev der uddelt mange dejlige 
præmier for Dimoturnering. 
Vinderne i de forskellige grupper blev: HS Sen: Mikkel A., HD Sen: Bent A./Claus O. HS+60: 
Flemming J., HD+60: Per L./John M., DD+60: Inger/Dorte, MX+60: Jill/Per L., HD+70: Helge 
F./Preben M., MX +70: Kirsten/Helge, Mikkel Andersson vandt i single, Bent Andersen og Claus 
Olesen vandt doublen. 
Per Johansen, en af vore hovedsponsorer fra Danbolig, havde et par ekstra gaver med, og der blev 
trukket lod om disse. Senere under middagen viste Per også sit talent ved at underholde med flere 
dejlige sange. Og som om det ikke var nok, gav han også en hånd med ved opvasken. Se, det er en 
rigtig sponsor! 
 
Fredag den 9. september indbød Tune IF til ”Idræt i Natten”. På programmet var det muligt for 0.-5. 
klasses elever at prøve forskellige idrætsgrene. Blandt de mange aktiviteter var: Gymnastik, 
Fodbold, Håndbold, Badminton, Bordtennis, Tennis, Karate, Ridning og Zumba. Tennis, der delte 
baner med Badminton var godt besøgt. Arrangementet var så succesrigt, at man besluttede, at det 
skulle fortsætte på samme måde i 2017. 
 
3 dage i efterårsferien deltog Amanda Jensen og Alexander Hansen i Tennisskolen i Roskilde. Der 
var 15 deltagere fra mange forskellige klubber. Det var både sjovt og lærerigt, og de unge fik en 
masse motion og lærdom om tennis samt mange nye venner. Tune IF Tennis anbefaler på det var-
meste, at klubbens unge medlemmer deltager i næste års Tennisskole. Stor tak til Primero for de 
fine bluser. 
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Vore seniorer, motionister samt +60 hold har spillet kampe hen over sommeren. Resultatet blev 
som følger: Motionistholdet i SLTU slutter sidst. Senior herreholdet i SLTU sluttede på en 5. plads. 
+60 herrer DGI sluttede på en 2. plads, og +60 mixholdet i DGI sluttede på en 3. plads. 
 
Nu har jeg talt om alle de positive ting, der er foregået i det forgangne år. Men desværre er det ikke 
lutter idyl at være/hedde Tune IF Tennis. Når vi skal se fremad og skue lidt ind i fremtiden er det jo 
medlemstallet, der hele tiden spøger. Bestyrelsen og jeg synes, vi gør alt, hvad der er muligt for at 
få nye unge til at spille tennis. Vi har gratis prøvetimer, vi har Åbent-Hus-Dag, og forsøger, som 
tidligere nævnt, at ”kapre” nye medlemmer bl.a. ved arrangementer i stil med Tune By Night. Det 
er desværre en kendsgerning, at vi igen i år oplever en lille tilbagegang i medlemstal. Godt nok kun 
en tilbagegang på 9 medlemmer, men det er alligevel ikke tilfredsstillende. Vi har lagt vore hoveder 
i blød, vredet vores hænder for at vende denne udvikling, men det er ikke lykkedes endnu. En lille 
trøst er det, at mange andre idrætsgrene oplever en lignende tilbagegang i medlemstal. Hvad kan 
grunden til tilbagegangen så være? Ja, personligt tror jeg, at det er de mange andre nye spændende 
sportsgrene som f.eks. Zumba, Parkour og lignende, der trækker mange unge til. Men også de digi-
tale medier og her især Facebook, Twitter og hele det digitale forum er svært at hamle op med. 
Men i bestyrelsen kæmper vi ufortrødent videre og håber på, at vi kan fastholde de medlemmer, vi 
har i dag, og i vore positive stunder håber vi naturligvis på medlemsfremgang. 
 
Jeg vil endvidere meddele jer, at vi i år ønsker at udvide bestyrelsen med et enkelt medlem. Vi har 
spurgt Lillian, om hun ville træde ind i bestyrelsen og især hjælpe vor ungdomsformand Annette, 
der stadig har meget travlt på arbejdsmarkedet. 
 
Der skal lyde en stor tak til alle vores sponsorer, som er: 

Danbolig v/Per Johansen - B&S - JK Maskinservice - Bog&Ide - N’Focus –  
SuperBrugsen - Netto - Cut&Color - Tuneslagteren - Napoli Pizza House –  

Primero - Mainz VVS - Tømrer Leif Andersen - Beauvais. 
 
Ligeledes en stor tak til alle dem, der deltager i skolereformen, som i 2016 gave et overskud til 
Tennis på ca. kr. 7.000,- 
 
Til slut vil jeg takke bestyrelsen for et godt samarbejde og håbe på et ditto til næste år. I år vil jeg 
takke vores revisor gennem mange år, Aage, der har været en uvurderlig hjælp rent regnskabsmæs-
sigt. Tusind tak for din store indsats gennem årene, Aage. Denne lille gave er vores måde at sige dig 
tak for et stort og dygtigt arbejde for Tune IF Tennis. 
Og så vil I vel spørge om, hvem der så skal være revisor fremover. Vi har været rundt og spurgt 
adskillige medlemmer, og til sidst lykkedes det os at overtale Lars Peter, der er på vej hjem fra 
USA, til at overtage Aages post. Og med denne meddelelse vil jeg runde af og give jer mulighed for 
at stille spørgsmål. 
 

Peter Buch Larsen 
formand 
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Vi afholder i dag Tune IF Trim’s 36. generalforsamling.  
 

Vi kan se tilbage på år 2016 som et år, hvor der igen skete meget i de forskellige aktiviter, men også 
et år, hvor vi oplevede, at en af vore aktiviteter, nemlig Tune Cykel Motion, ønskede at stå på egne 
ben. Forhandlingerne om opdelingen er foregået i god ro og orden, og TCM er nu organiseret som 
et udvalg direkte under Tune IF. Vi ønsker TCM god medvind fremover.  
 

I lighed med de foregående år foreslår bestyrelsen, at der aflægges beretning for 2016 under 
dagsordenens pkt. 3, medens forhold vedr. 2017 og kommende arrangementer behandles under 
punkt 5 umiddelbart efter regnskabet. Vi håber, at der herved kan komme flere synspunkter og 
kommentarer frem omkring vore planer og tanker.  
 

Medlemssituationen: 

Vi plejer at begynde med dette væsentlige punkt, og desværre blev fremgangskurven brudt i 2015 
og det fortsatte i 2016. En del af udviklingen skyldes nok afgang af CBL-medlemmer, som af 
”høflighedsgrunde” også har sat et par andre krydser. 
For de enkelte aktiviteter ser tallene således ud: (Whiteboardtavlen vendes) 
(Ja, jeg bruger jo ikke fine power-point præsentationer, men det havde nok ikke gjort tallene 
bedre☺)       

       
 2014 2015 Udvikl. 2016 Udvikling 2017 

Løb 89 79 -10 75 -4  
Stavgang 44 34 -10 26 -8  
Powerwalk 19 19 0 19 0  
Cykel Motion 103 89 -14 85 -4  
Krocket 23 26 3 27 1  
Rullehockey 11 7 -4 6 -1  
Vandring 96 98 2 92 -6  

       
Aktivitetsmedlemmer 385 352 -33 330 -22  

       
CBL 132 109 -23 80 -29  

       
I alt 517 461 -56 410 -51  

       
Medlemmer jf. liste 355 316 -39 286 -30  

       
Budget 325 310  290  225 

       
Forv. afgang til TCM      50 

Forv. afgang p.g.a CBL      15 
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Vi har drøftet situationen i bestyrelsen, og de fleste venter en stabil situation i 2017 uden de store 
ændringer. 
 

Der er jo kommet ændret kontingentstruktur i CBL, hvor der nu ikke længere gives rabat, hvis man 
er medlem af en anden afdeling. Det har vi nydt godt af tidligere, men vi forventer nu, at det koster 
os yderligere min. 15 medlemmer. 
Hertil kommer udskillelsen af TCM, hvilket vi bedømmer til en reel afgang på 50 medlemmer. 
 

Vort budget for 2017 er 225 medlemmer. Da vi i p.t. er på xx, er der et stykke vej endnu. 
 

Udviklingen i aktiviteterne er jo det væsentligste i vor forening. 

Fra de enkelte aktiviteter vil jeg fremhæve følgende, men da Trim har mange aktiviteter bliver det 
lidt i overskrifter, men jeg håber at have fået det vigtigste med. 
 

Løb: 

Der har i 2016 været gennemført mange arrangementer, herunder også nye tiltag med mange 
deltagere, og der har været informeret og motiveret flittigt på facebook. 
 

Begyndertræningen samlede desværre ikke helt så mange deltagere som i tidligere år.  
 

Af de mange ting udover den ugentlige træning, hvor vi glæder os over pænt fremmøde, kan 
nævnes Aftenorienteringsløbet den 29. februar med hele 38 deltagere. Nogen havde desværre 
fjernet en post, men alle fik rørt sig og kom uskadte i mål. Og så var der velfortjent forplejning og 
hygge bagefter. 
 

På samme tid blev sundhedskampagnen 60 dage afholdt. 29 havde tilmeldt sig via Trim-holdet, så 
det gav 1.450,- kr. til klubben. 
 

Løberne var hurtige til at udnytte de nye lokaler til træning af hele kroppen efter løbeturen. 
Det kaldes tabata-træning og afholdes hver anden mandag. 
 

Vi har igen deltaget i en lang række løbearrangementer. Foruden vort eget Hedelands Bjergløb, er 
de væsentligste: Sydkyst Marathon både forår og efterår, Parkstafetten, Eremitageløbet, H.C. 
Andersen Marathon i Odense plus Copenhagen og Hamburg Marathon og yderligere nogle løb, 
hvor medlemmerne deltager helt på eget initiativ. 
Vi havde også et flot hold med ved Copenhagen Half. Dette løb er ved at blive en klassiker, og det 
er dejligt, at så mange stiller op. Endelig var vi også flot repræsenteret ved det næsten lokale 
Runway-Run.  
 

Vi arrangerede igen TuneFestLøbet i forbindelse TuneFesten. Løbet udbydes nu som et familieløb. 
Der var ikke det helt store deltagerantal, men vi fortsætter i år. Vi fik 2.500,- kr. ud af indsatsen. 
 

Ekstremsport er også ved at få tag i vore medlemmer. Der var 4, der stillede op til 80 km løb i 
Hedeland – bl.a. 4 gange op på skibakken. Desværre måtte de 2 udgå, men stort til lykke til de 2, 
der klarede strabadserne. 
 

Af andre lokale tiltag kan nævnes morgenbrødsløb sidste lørdag i måneden, Tour de Chambre, hvor 
man ønsker hinanden glædelig jul. Og som det ikke var nok, var de 25, der var ude at løbe juleaften 
og næsten lige så mange nytårsaften. Seneste tiltag er Pandelampeløb I Hedeland, som når det 
bliver for lyst, vil blive afløst af trailløb. 
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Nu er alt jo ikke bare rosenrødt. Jeg vil nævne to store problemområder. Vi har ikke fået nye 
løbetrænere de seneste 3 år, og vi har svært ved at skaffe hjælpere til Hedelands Naturtrail. Det 
vender jeg tilbage til under aktiviteterne i 2017. 
 

Stavgang:  

Der er fortsat en trofast kærne, der møder op hver mandag formiddag.  Men vi har endnu ikke fået 
idéen, som kan vende den vigende interesse. 
 
Powerwalk: 

Det samme kan siges om Powerwalk. Også her er en trofast og stabil gruppe, der møder mandag 
aften og vi er også hyppige deltagere i andre arrangementer som Smuk Kvindeløb og I-Forms 
Kvindeløb m. fl. Som regel er Henning eneste repræsentant i Hedelands Naturtrail, men der er plads 
til mange flere. 
 

Rullehockey:   

Der er fortsat kun den hårde kærne. Som følge af store startomkostninger er det svært at lokke nye 
til. 
 

Cykel Motion: 
Der var pæn tilslutning til tirsdagstræningen, og der er også cyklet gode ture søndag. Der var 
rimelig tilslutning til turen til Kongsøre, medens andre tiltag, som f. eks 4-færger-turen måtte 
aflyses. 
Man havde besluttet ikke at gennemføre tidligere års tiltag som tidskørsler, linjeløb og stjerneløb. 
TCM har dog været repræsnteret ved en lang række forskellige løb rundt omkring, og så er vi godt 
repræsenteret ved ”Cykelnerven”, en aktivitet, der samler penge ind til Scleroseforeningen. Man 
cykler ikke til Paris, som f. eks Team Rynkeby. Nej, når man har fundet topformen, tager man til 
Sydfrankrig og cykler op ad alle de stejleste bjerge på årets Tour de France-rute. 
 

Det såkaldte E-hold, der ikke kører så stærkt, begyndte i løbet af sommeren at cykle torsdag 
formiddag.   
Da E-holdet ikke ligger inden for TCM’s focusområde, blev der ved opdelingen besluttet, at denne 
aktivitet under navnet CykelTrim forbliver under Trim. Der var 16 medlemmer, der viste interesse 
for denne motionsform. 
 

Krocket: 

Krocketspillerne har haft en forrygende sæson. Spillerne træner seriøst og deltager i mange 
turneringer, både regionalt og på landsplan, men at man skulle hjemføre to danmarksmesterskaber, 
havde næppe nogen forudset. 
Det var først Finn Kolbe, der blev danmarksmester for enkeltmand i højeste række M1. 
I mesterskaberne for par tabte Tune finalen i A1-rækken, men senere på året tog vi revanche og 
vandt DM i A1–rækken for hold. Der er 4 mand på et hold, og ved finalestævnet vandt holdet 13 af 
16 kampe. 
Stort til lykke til Krocket med det fine resultater. I kan se diplomerne på væggen ved 
indgangsdøren. 
 

Som sædvanligt afholdt man igen i slutningen af juni et åbent stævne med omkring 80 deltagere. 
Foruden de store DM-stævner har Krocket repræsenteret Tune ved mange kvalifikationsstævner og 
turneringer rundt omkring på Sjælland. 
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Vandreture: 

Vandreudvalget havde tilrettelagt 19 længere vandreture, hvoraf 1 måtte aflyses. 
Der er stadig pæn tilslutning til turene. Vi nåede til nr. 173, og efter stemningen på årets vandre-
møde fortsætter vi på samme måde i 2017. 
 

Vor forårstur gik til Højer, og havde 28 deltagere. Vi havde et dejligt ophold på gården Hohenwarte 
ved Højer, hvor vore sangpræstationer nåede nye højder. Der er noget særligt sat vandre i det flade 
Marskland, og især vandreturen til Mandø ad Låningsvejen vil blive husket som noget helt specielt.  
 

Sommerturen på Øhavsstien havde 10 deltagere. Vejret var med os igen, og vi havde en dejlig tur 
på Ærø, Langeland og Sydfyn. Turen var arrangeret af Vagabond Tours. 
 

Til daglig er der altid flot fremmøde mandag formiddag, medens der er plads til mange flere onsdag 
formiddag i Hedeland Nord. 
 

Hedelands Naturtrail: 

Nyt navn og nyt sted, men fortsat i samarbejde med Fløng Kondi. Vi havde flyttet startstedet til 
Tune, så vi var spændte på, hvordan det ville gå. 
Vi havde lavet 3 spændende trailruter på hhv. 4,2, 10,2 og 21,1. km. 
Der havde meldt sig 339 løbere, som udtalte sig positivt efter løbet, og vi besluttede derfor at 
fortsætte i 2017.  
Da vi havde sænket omkostningerne bl.a. vedr. tidtagningen og også havde enkelte sponsorer, blev 
der 10.000 til hver af arrangørklubberne 
 

Grillfesten:  

blev omdøbt til Hyggeaften p.g.a. ændret sted og menu, men ellers var konceptet det samme. 
Den blev afholdt den 25. august med 53 deltagere. Så vi havde stor glæde af vort nye klubhus, og 
stemningen var høj som sædvanlig.  
 

Nyt klubhus: 

Den største begivenhed i 2016 var uden tvivl indflytningen i disse lokaler. Lidt over et år skulle der 
gå fra idéen blev født til vi kunne holde reception den 6. februar. Det blev en festlig dag.  
Borgmesteren klippede det røde bånd, og både hun og flere andre holdt tale. Vi fik fine gaver. I alt 
7.000 til deling med Bridge. 
Det er jo kommunens hus, som Tune IF lejer en del af. Meget hurtigt blev det klart, at også Bridge 
skulle have base her. Det har ført til en række møder om indretning, ansøgning til kommunen m.v. 
Vi søgte om 11.000,- kr., som vi fik bevilliget fuldt ud. Det betød, at vi kunne få fitnessmåtter, 
hattehylder og yderligere køkkenskabe, så nu resterer der kun enkelte mindre ting. Vi fik sponseret 
en whiteboardtavle og stole, så det betød, at vi kunne flytte ind her uden voldsomme udgifter til 
nyanskaffelser. 
Samarbejdet med Bridge fungerer upåklageligt. Desværre er det sådan, at både Bridge og vi har 
mandage og onsdage som hovedaktivitetsdage – og det vil ingen ændre på. Det er jo så heldigvis 
sådan, at Bridge ikke er her fra maj til begyndelsen af september, hvilket passer godt med vore 
aktiviteter. 
 

Vi har haft et godt samarbejde med Hovedforeningen og Tune-Hallerne i forbindelse med 
indretning m.v. Et væsentligt forhold er, at Hovedforeningen via Hallen står for rengøringen her. 
Det er vi meget glade for. 
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Hedebostien.:  

Stien blev indviet med stor festivitas den 24. april. 
Tidspunktet til trods satte det ind med kraftigt snevejr, netop som borgmestrene skulle holde deres 
åbningstaler. Det var meget synd for arrangørerne. Trim var flot repræsenteret med mange både 
løbere og vandrere. 
Og jeg vil tilføje, at vi her har fået et friluftsanlæg, som vi allerede har haft megen glæde af i det 
daglige. Især syd for Tune har det betydet adgang til nye, flotte områder. Det bliver rigtig godt, 
efterhånden som skoven vokser op. 
 
Stafet for Livet: 

Vi var med for tredje gang og havde omdøbt holdet til Livet - Tune IF. 

Vi fik økonomisk opbakning fra Hovedforeningen, CBL og Trim. 
Der kom nye folk i styregruppen, og selvom der var moralsk og officiel støtte fra hele Tune IF, 
måtte vi erkende, at det er svært at tiltrække mange deltagere fra de andre afdelinger. 
Vi endte med at være 95 deltagere, og takket være en række sponsorer, nåede vi også vort mål om 
at indsamle kr. 20.000 til Kræftens Bekæmpelse. 
 

Regnskab og Kontingent: 

Regnskabet vil blive fremlagt senere, men en række positive forhold bevirker, at vi kommer ud med 
et overskud betydeligt bedre end budgetteret. Vi er derfor fortsat med uændret kontingent i forhold 
til 2016 nemlig 200,- kr. årligt for alle aktiviteter. 
 

Bestyrelse: 

Bestyrelsen har afholdt 3 møder. Derudover har der været en række møder vedr. de forskellige 
aktiviteter, og som sædvanlig har der været drøftet mange ting på vandreturene, ligesom der er gjort 
flittigt brug af mailen. 
 

Tak: 

Jeg vil slutte min beretning om 2016 med at rette en stor, stor tak til alle instruktører og trænere, der 
uge efter uge og uanset vejret møder op, så rammerne er på plads og vore medlemmer får en god 
oplevelse. 
Jeg vil også gerne sige tak til de mange, der hvert år hjælper med ved Hedelands Naturtrail, ved 
Hedeboløbet og TuneFestLøbet og ved vor Hyggeaften. Uden denne store indsats kunne vore 
aktiviteter og disse arrangementer slet ikke gennemføres. 
 
Og endelig vil jeg takke mine bestyrelseskolleger for et godt og engageret arbejde i det forløbne år. 
 
Tune, den 5. marts 2017.  

 
Fritz Jüngling 

formand 
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Sommersæsonen starter snart for de aktiviteter, der har holdt vinterpause. 
 

Løb: P.g.a. manglende trænere bliver der desværre ingen decideret nybegyndertræning i år. Løbere, 
der har løbet noget, er selvfølgelig velkomne på vore forskellige hold. 
 

Vi håber, vi snart kan få motiveret nogle af vore medlemmer til at tage en løbetræneruddannelse, så 
vi kan komme videre på dette vigtige område. 
Det er meget beklageligt for dem, der ville starte med at løbetræne, men vi kan jo ikke hekse eller 
udkommandere folk. 
 

Ellers forventer vi, at vi bliver repræsenteret ved en lang række løb, som i tidligere år. Som noget 
nyt er der adskillige, der har tilmeldt sig Berlin HalvMaraton. 
 

Stavgang, powerwalk og rullehockey fortsætter træningen som hidtil. 
 

Cykelmotion styrer nu selv deres aktiviteter, men vores CykelTrim forventer at starte torsdag den 
xx . kl. 10. Se mere på vor hjemmeside. Her bedes man tilmelde sig senest dagen før.   
Det er ture, hvor alle kan være med. Til at begynde med godt 20 km – og vi har som regel kaffe 
med og måske en lille kage. 
 

Krocket: Man længes efter at komme i gang med planlagt træning, men vi må vente på foråret.  
Krocket arrangerer igen mix-stævne den 25. juni og har fået tildelt DM i enkeltmands den 29. juli. 
Så håber jeg, Finn kan forsvare titlen. 
 

Vandring: Vi fortsætter med mandagsvandring på sædvanlig vis.  
Selvom sommertid begynder den 26. marts starter vi første gang kl.9.00 den 10. april. 
Det skyldes, at vi har lang vandretur mandag den 27. marts. Her er der Brotur i København. 
Og så vil vi markere afslutningen af vintersæsonen den 3. april. Vi har nemlig modtaget et forslag 
om – i lighed med Ældrebadminton – efter træningsturen en gang imellem at spise et par stykker 
mad sammen i Tune Mad og Kulturhus, som Cafeteriaet jo nu hedder. Bliver det en succes, tager vi 
det op igen til vintersæsonen. I får en invitation i løbet af en uges tid. 
 

Onsdagsvandring i Hedeland Nord har stadig ikke den helt store tilslutning, men vi fortsætter 
ufortrødent, og her på det allersidste er der dukket nye op. Samkørsel fra Tune-hallen kl. 9.00. 
 

Vor længere tur i maj går som bekendt til Christianslyst i Sydslesvig. Der er 28 deltagere, ligesom 
til Marsklandet. I løbet af marts kommer der mere information om turen. 
 

Sommerturen i september til Bornholm har nu 22 deltagere, som glæder sig at opleve Jytte’s 
Bornholm. Vi har fået nogle turbeskrivelser fra bureauet. Det er 3 sæt, som jeg har med i aften. Vil 
nogen låne det et par uger, så sig til efter generalforsamlingen. 
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Hedelands Naturtrail afholdes i år Palmesøndag den 9. april.  
Der sidder flyers i holderen i køkkenet. Det er rørende billigt, og der er tilmelding via Events4you. 
Vi håber på mange deltagere, så vi kan få et flot arrangement og et fornuftigt økonomisk resultat. 
 

Jeg ved ikke om det skyldes afviklingsdagen på en Palmesøndag, men jeg synes, det har været svært 
at skaffe hjælpere i år. Nu er det slet ikke fordi gruppen her har grund til at føle sig særligt ramt, for 
jeg kan nævne følgende.  
Jeg inviterede 32 fra tidligere år og har indtil nu fået 7 afbud og 14 tilsagn og mangler således 11 
svar. 
Af de 14 tilsagn kommer 8 fra vandregruppen, 2 fra tidligere medlemmer, 2 fra løbsledelsen, og så 
er der Preben og Ib som til trods for, at de har været med i over 30 år, stadig stiller op. 
 

Det betyder, at der udover arrangørerne, ikke er én eneste reel løber på hjælperlisten. Og det, synes 
jeg, er meget trist. Jeg håber det ændrer sig inden løbet, for ellers vil jeg sige, at så falder min lyst til 
at bruge rigtig mange timer på løbearrangementer.  
 

Så vi har stadig brug for flere hjælpere, og derfor sender jeg efter generalforsamlingen en liste 
rundt, hvor man kan tegne sig, hvis man har lyst til at give en hånd med. Selve løbet starter kl. 
10.00 og ved hjælp af god planlægning håber vi, at vi kan sige tak for hjælpen ved en frokost i Tune 
Mad og Kulturhus kl. 15. 
 

Der er igen i år offentlig visning af ruterne, hvor alle er velkomne. 
Lørdag den 18. marts kl. 10 fra Tune-Hallernes P-plads. Her gennemløbes 10,2 km ruten. 
Vandrerne går 4,2 km ruten og begge hold mødes bagefter her i klubhuset til morgenbrød – og 
sikkert en lille én. 
 

Lørdag den 25. marts kl. 10 er det den nordlige del af halvmaratonruten Start og mål på P-pladsen 
ved Naturlegepladsen, Vindingevej 201. Vandrerne går ca. 1 time, og herefter er der er morgenbrød 
på pladsen. 
Der er opslag herom med tider på opslagstavlen. 
 

Hedeboløbet og TuneFestLøbet. Tunefesten starter igen med Skt. Hansbål i år fredag den 23. juni, 
og så vil der være løb søndag den 25. juni.  
Også der håber vi på mange deltagere, men der er også brug for mange hjælpere, og det hører I 
mere om til den tid. 
 

Stafet for Livet.  Det foregår i år den 19. - 20. august. 
 Jeg har sluppet roret, men desværre er der frafald blandt dem, der skulle tage over, så jeg er ikke 
helt klar over, hvordan det kommer til at forløbe. 
 

Grillfest. Jeg vil slutte i det festlige hjørne. Vi arbejder på at få en grill hertil, så vi kan få grillede 
pølser, når vi mødes torsdag den 17. august. Er der nogen, der har gode idéer til arrangementet, så 
kom gerne med dem nu eller senere.  
 

Det var, hvad bestyrelsen har planlagt for det igangværende år, og nu ser vi frem til jeres spørgsmål 
og synspunkter. 
 
05.03.2017 fj 

Fritz Jüngling 
formand 
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