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Beretning Tune Håndbold 2017 - 2018 
 
En overskrift for årets beretning kunne være ”flere hænder til at løfte klubbens opgaver”, og det er i hvert 
fald, hvad vi fra bestyrelsens side har brugt en del tid på i et ”Knæk kurven”-forløb sammen med DHF. Det 
har ikke været en ubetinget succes, men alligevel kan vi se her ved dette års status, at det faktisk ikke blev 
helt så svært at finde nye kræfter til at videreføre arbejdet i bestyrelsen, som vi havde frygtet, og det 
lykkedes også at få et nyt sponsorudvalg op at stå. 
 
Vi starter med ungdommen: 
Endnu et spændende, sjovt og hektisk ungdomsår er gået i Tune IF Håndbold. Nu står vi her til 
generalforsamlingen, der skal aflægges beretning og året skal evalueres. Og med to fantastiske påsketure 
frisk i erindringen, så er det oplagt at begynde med dem. U12-pigerne og -drengene havde i år valgt at tage 
til Deloitte Cup i Hillerød og de ældste årgange (U16-piger og -drenge + U18-piger og -drenge) tog turen 
sydpå til Ostercup i Berlin. De yngste årgange har stadig deres påsketur til gode, da de først skal afsted i 
weekenden den 20. og 21. april, hvor de tager til Faxe Cup. 
  
Til Deloitte Cup fik U12-drengene en flot flot 2. plads efter en tæt finale mod Dalby, hvor kræfterne slap op i 
2. halvleg - STORT tillykke til jer 😊 
I ungdomsrækkerne i Tyskland må der ikke spilles med harpiks. Det var Tune-holdene forberedte på, men 
det er en KÆMPE udfordring og omvæltning for spillerne. Spillerne bruger rigtig mange ressourcer på blot at 
holde om bolden, og det har naturligvis indflydelse på skudstyrke og -variationer og det teknisk flotte 
håndboldspil. Dette til trods, så opnåede U18-pigerne også en flot flot 2. plads efter en meget tæt finale, 
som blev tabt med et enkelt mål. Endnu engang STORT tillykke til jer 😊 U18-drengene fik en flot 4. plads 
efter en tæt og hårdt spillet kamp med masser af udvisninger og 2 røde kort. 
Men uanset resultaterne, så er det sjov, masser af grin, klubånd, kammeratskab, sammenhold på tværs af 
holdene, ømme stænger og trætte ”håndboldunger”, som bedst beskriver udbyttet af de to påsketure.  
Det har desuden været en fornøjelse og sjov læsning at følge med fra sidelinjen på vores Facebook-gruppe. 
Tak for alle de spændende kampreferater og dejlige billeder af vores ungdomsspillere. Og tak til vores 
trænere/ledere, fordi I bruger påsken på Tune Håndbold 😊 
 
Sæsonen 2017-2018’s sidste aktiviteter er afholdelse af Sjællandsmesterskaberne i Tune Hal 1 + 3 på søndag 
d. 15. april samt vores ungdomsafslutning, som afholdes fredag d. 20. april. Her kåres traditionen tro Årets 
Spiller, Årets Fighter samt Årets Kammerat på de enkelte ungdomshold. Når den er overstået, så er det 
sommertræning, opstart og arbejdet med de nye årgange for den kommende sæson, som vil være i fokus. 
 
Der har været masser at glæde sig over i Tune Håndbold, mange succeshistorier, som vi gerne vil dele med 
jer, så her følger en kort status på de enkelte hold: 
 
Tumlinge Trille Trolle:  
Vi fik ved fordelingen af haltimer mulighed for at flytte holdet til hal 3 og øge frekvensen til hver 2. lørdag i 
stedet for én gang om måneden. Der er her ved sæsonens afslutning 55 betalende børn, og udover at 
børnene får masser af motoriske og boldmæssige udfordringer, så er der også masser af snak mellem 
forældrene og nye netværk bygges op. Der mangler p.t. 1-2 Tumlinge-trænere, så vi er på udkig efter nye 
kræfter – og det kunne fx være et par ungdomsspillere. Vi laver vagtplan og skiftes til at komme og være 
dem, der står for opsætning af baner, musik og boldspil. 
 
Micro – U4-U8: 
Vi oplever stadig medlemstilgang på denne årgang og det er jo rigtig glædeligt. En årgang, som kører 
selvstændigt, så en stor tak til trænerteamet for jeres store arbejde og engagement. Det er en fornøjelse at 
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komme i hallen om mandagen og se aktiviteten og kreativiteten, som skinner igennem i jeres øvelser og 
lege med bolden. Der er smil på læben, ungerne bliver udfordret, der er sved på panden og der bliver 
kæmpet.  
Vi har desværre i år kun afholdt et enkelt børnestævne i Tune Hallen, men vi er i god dialog med Tune IF FU, 
så vi regner stærkt med, at vi til den kommende sæson får mulighed for at afholde flere stævner på vores 
hjemmebane. 
 
U10-mix: 
De ældste af micro’erne er her efter jul begyndt at træne på ”stor bane” om onsdagen og det er en STOR 
succes. Ungerne nyder virkelig at have fået mere plads at spille på og synes, at det nu er ”rigtig håndbold”, 
de spiller. Det er en flok gode boldspillere, de kan li’ at træne og lære nyt, og det bliver rigtig spændende at 
følge dem til Hedebo og til den kommende HRØ-turnering. 
 
U12-piger: 
Vores U12-piger har haft et rigtig svært år. De er desværre blevet tilmeldt i en forkert række, skulle have 
været i en U10-række og spillet med dispensation, så de er i de fleste kampe blevet overmatchet fysisk og 
spillemæssigt. Men hatten af for pigerne, de har KÆMPET til kamp og træning, holdt humøret højt og har 
udviklet et helt unikt sammenhold på holdet. Nu ser de frem til den kommende sæson, hvor de alle er U12-
spillere.  
 
U12-drenge: 
Vores U12-drenge er blandet flok og består af U10-spillere, U12-spillere og en enkelt U14-spiller. De har fået 
tilgang igennem hele sæsonen og er i dag oppe på 10 spillere. Drengene har rykket sig rigtig meget her efter 
jul, og specielt forsvaret og aftalerne her har de fået styr på. De har spillet i BA-rækken efter jul og er sluttet 
på en flot 3. plads. 
 
U16-piger: 
Jubiiiii – U16-pigerne i 1. division efter jul. Endelig nåede holdet deres mål og ønske om at prøve at spille i 1. 
division efter, at de vandt 2. division inden jul. Det har været hårdt og lærerigt, både for spillerne og 
trænerteamet. Ingen tvivl om, at kampene på et højere niveau har givet alle en god og lærerig erfaring og 
ide om, hvad der kræves på elite-niveau. Holdet blev desværre hårdt ramt i januar måned, da Astrid blev 
langtidsskadet og var ude resten af sæsonen, og det fik enorm indflydelse på holdets kontra- og presspil. 
Pigerne har kæmpet videre, har tilpasset sig den nye rollefordeling på banen, og Astrid er heldigvis på vej 
tilbage. 
 
U16-drenge: 
U16-drengene har haft en blandet sæson og kan set over hele sæsonen ikke være helt tilfreds med 
resultaterne. Dumme point er tabt mod hold, som de burde slå, men når alle mand ikke rammer niveau og 
der ikke spilles koncentreret og aftalerne holdes, så tabes kampe mod selv dårligere modstandere. Holdet 
slutter som 5’er i puljen og formåede undervejs at tage point fra de øverste hold.   
 
Holdfællesskab med FHH90 – U16-piger og drenge: 
Både på U16-pigerne og -drengene har vi i indeværende sæson haft holdfællesskab med FHH90. Et 
holdfællesskab, som har fungeret klubberne i mellem - vi har haft et godt og åbent samarbejde omkring 
træningstider, turnering og hjemmekampe, spillertøj og påsketur - og i den grad også spillerne i mellem. 
Nye venskaber er knyttet, der har været øget konkurrence om pladserne på banen, så det har været sundt 
og lærerigt for begge klubber. Da vi på både pige- og drengesiden på U16-årgangen er hårdt ramt af 
efterskoleophold til den kommende sæson, så har vi besluttet at fortsætte holdfællesskabet.  
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U18-pigerne: 
Som Frederik selv udtrykte det til vore seniorafslutning i lørdags, så har det for U18-pigerne været en 
”rutsjetur-sæson”, hvor alle på og omkring holdet har haft følelsen af, at det fulde potentiale ikke er blevet 
vist. Pigerne sluttede sæsonen af i lørdags, hvor de spillede modstanderen ud af banen og fortjent vandt 
med 9 mål. Pigerne slutter som nummer 4 og for hele truppen er det nu slut med ungdomshåndbold og 
goddag til seniorbold. 
 
HRØ talenttræning: 
Mie Larsen og Tobias Bonde Mygind har i hele sæsonen deltaget på HRØ’s talenttræning for årgang 02. Det 
har været krævende, udviklende og lærerigt, og de har begge vist den dedikation og det talent, der skal til 
for at spille med de allerbedste. De er begge seriøse og VIL håndbolden, så det bliver spændende at følge 
med i deres videre håndboldudvikling. Tillykke til dem begge to - Tune Håndbold er naturligvis stolte over at 
have to så dygtige håndboldspillere med på dette niveau. 
 
I sæsonen har vi afholdt mange velkendte, men også nye aktiviteter, som har været godt fordelt over hele 
sæsonen. Alle aktiviteter med det klare formål at fremme klubånden og sammenholdet samt udvikle vort 
træningsmiljø: Her kan jeg nævne: 

 
 Beach Håndbold 
 Hedebo Spar Nord Cup 
 Vores årlige jule-cup med holdinddeling på tværs af holdene og fællesspisning 
 Julehygge med Tumlinge Trille Trolle og U4-8-årgangen 
 Klubdag med kåring af kampens spiller, indløb til musik, speaker og frugt og juice fra vores sponsor 
 Fællestræning på tværs af årgange og køn (U12-årgangen, U16-årgangen, U18 og senior) 
 Teambuilding-dag for U16-årgangen 
 Træner/leder-møder 
 Seniorafslutning - og lige om lidt også ungdomsafslutning 
 Påsketure 

 
En KÆMPE stor tak skal lyde til alle vore trænere og frivillige hjælpere! Ovennævnte aktiviteter samt 
håndboldmæssige resultater og udvikling ville vi ikke lykkedes med uden jeres engagement. 
 
Ser vi på det rent sportslige, så vil vi udvikles og blive bedre. Vi vil hvert år tilbyde elitebold på 
ungdomssiden, tilbyde et udviklende træningsmiljø for vores spillere og trænere. Kun derved kan vi 
fastholde og udvikle vore ungdomsspillere, sikre kontinuitet i ungdomsrækkerne og slutteligt sikre 
fødekæden til vore seniorhold. For at sikre fremdrift på dette ønske, så skal vore trænere på kursus og 
løbende uddannes. Vi ønsker at investere i vores trænere.  Vi skal sikre, at vores trænere har en god 
basisviden for god og alsidig træning og får opbygget et godt netværk og en øvelsesbank, som opbygges i 
takt med erfaring og niveau. 
 
Tune Håndbolds ungdomstråd 
Derudover får vi færdiggjort vores ”Tune Håndbold’s ungdomstråd”, som Brian og Charlotte arbejder på. 
Bevæggrundene for udarbejdelse af en ungdomstråd tilpasset Tune håndbold er: 
 

• Sikre, at talent og det håndboldmæssige arbejde bliver grundlagt på de yngste årgange 
• Sikre løbende opbygning og udvikling af den enkelte spiller op gennem ungdomsårgangene 
• Sikre, at man på de enkelte årgange har mål og ved, hvad man som træner kan forvente af 

sine spillere 
• Sikre kvalitet i vores arbejde med ungdomsspillerne 



     

         TUNE IF HÅNDBOLD               
                                  Seriøs håndbold – for sjov 
 
 

4 
 

• Sikre kontinuitet i vores ungdomsrækker 
• Sikre fødekæden til vores seniorhold og at overgangen fra ungdomsspiller til seniorspiller 

bliver så let som muligt 
 
Den næste uge skal nu gå med at få trænerkabalen til at gå op. Vi er ikke helt på plads endnu, men målet er, 
at vi melder samlet ud til vores ungdomsafslutning d. 20. april. 
 
U18-drengene og senior-holdene 
 
U18/HS2: 
Det har måske været at tage hænderne for fulde at spille både U18 og HS. 59 kampe er det blevet til. I 
efteråret var de flyvende og vandt det mest i begge rækker, men det var som om at luften gik af ballonen, 
og efter jul blev det mest til nederlag. Det er dog rettet lidt op på det sidste. Det bliver vist godt at gabe 
over mindre i næste sæson. Drengene var – sammen med trænerne Tom og Allan - også med på påsketur, 
hvor det på trods af, at det sociale var i højsædet, også blev til et godt resultat med en sammenlagt 4. plads. 
Holdet rykker op og bliver en del af Tunes HS-hold 1 og 2 fra næste sæson. 
 
DS: 
DS har igen i år spillet i kval. rækken, og i puljen har der været både stærke og svage modstandere. Den 
sidste kamp, holdet skulle spille, var mod Køge, og det var tydeligt at se, at Køge havde regnet med, at de 
bare skulle spille kampen med den ene arm på ryggen! Men sådan gik det heldigvis ikke. DS spillede med en 
fart på omkring de 180 km i timen og vandt kampen 29-27. Med det resultat endte de på en 7. plads.  
Desværre siger holdets træner Mikkel farvel for denne gang, og det er vi rigtigt kede af. Mikkel har også i 
denne omgang været en super god træner, og vi håber, at det bliver et ”på gensyn” mere end et farvel. 
Flemming, der hele sæsonen har været en super stabil holdleder og stand in, når Mikkel har måttet melde 
afbud, forsætter i den nye sæson, og det er vi rigtig glade for. 
 
HS: 
Tunes HS spiller også i kval. rækken, og de har i denne sæson spillet i en københavner-pulje. Hvis man skal 
karakterisere holdet, så må det vist være, at de – som set tidligere - ikke har trænet sig i form, men har 
spillet sig i form, og så må man jo tage hatten af, når det så lykkes dem at blive nr. 4 i deres række. Holdet 
har trænet sammen med U18-drengene hele sæsonen, hvilket har givet gode muligheder for at spille til 2 
mål som del af træningen. Holdets træner er Brian Roos, og holdleder er Mikkel Langebjerg.  
 
OG: 
Holdet har p.t. 17 spillere, og heraf er nogle skadede, men alligevel altid med på sidelinjen. Holdet fungerer 
godt sammen og træner en gang om ugen. Efter jul har OG spillet i B1-rækken og de er endt som 2. sidst.  Til 
næste sæson vil der blive tilknyttet en træner, og det ser spillerne frem til – for selv om det er gamle, 
garvede spillere, så er det godt med en træner på holdet! Tak til holdleder Nancy for at styre tropperne 
gennem endnu en sæson, og tak til spillerne for altid at være behjælpelige ved diverse arrangementer, vi 
har i klubben.  
 
OB:  
Fællestræning med Jersie er med til at løfte niveauet. Det er helt sikkert en gevinst for begge parter, at der 
kan samles to hold, når der er fællestræning. Desværre spiller Jersie alle hjemmekampe på hverdage, så der 
går nogle træningsdage fra. Spillermæssigt er der måske lige lidt for få spillere, specielt da holdets gamle 
drenge altid rammes af skader undervejs. Det er til gengæld lykkedes at integrere en del nye spillere og 
samtidig fastholde fællesskabet på holdet. En stor ros til Stig og Alex for dette og for det flotte resultat med 
Sjællandsmesterskabet. En ekstra tak til Stig for hans maleriske beskrivelser af kampene, som vi ved mange 
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har læst med stor glæde. Billeder skal måske udelades, læsernes egne indre billeder ud fra beskrivelserne er 
helt sikkert bedre PR. 
 
Det organisatoriske 
 
En del af Tune IF:  
Tune Håndbold deltager i de 6 årlige HB-møder og Hovedgeneralforsamlingen, har to repræsentanter i 
Imageudvalget, afvikler fastelavnsfest i samarbejde med tennis og badminton, deltager i Idræt i natten, har 
lige nu 37 tilmeldte til idrætsfesten den 5/5, vi samarbejde med CBL om slyngetræning, deltager med 6 af 
vores pensionister i skoleidræts-projektet, og har i år som noget nyt stået for afviklingen af kurser i tapening 
og idrætsskader med hver 16 deltagere. Vi har også været medvirkende til, at der nu afvikles dialogmøder 
om fordeling af haltimer forud for, at de endelige beslutninger træffes af FU – dette i samarbejde med 
Jeanette, Bahnsen, formand for gymnastik og Judi fra FU. 
 
Udvikling: 
Bestyrelsen afsluttede i foråret arbejdet med Knæk kurven med et åbent hus i efteråret, hvor der desværre 
var et lidt skuffende fremmøde. Der var ikke desto mindre nogle, der meldte ind på de opslåede opgaver. Vi 
skal måske tilrette, hvordan vi møder medlemmerne og får gjort ”reklame” for arbejdsopgaverne, der 
ønskes udliciteret. Vi har derfor haft lidt andre tiltag på at møde spillere og forældre. Det store arbejde med 
at beskrive arbejdsopgaverne er gjort og nu skal vi ud at udnytte dette fremadrettet til at få flere til at byde 
ind på opgaverne i klubben. 
 
Sponsorudvalget: 
Det er nu lykkedes at samle en kvinde og to mænd i et nyt sponsorudvalg og efter et par 
introduktionsmøder med det gamle udvalg og bestyrelsen, er Trine, Steen og Lasse nu kommet rigtig godt i 
gang med at tegne sponsorater, hvilket har rigtig stor betydning for, om vi i Tune Håndbold har penge til dét, 
vi gerne vil arbejde med og udvikle det kommende år. Så stor tak til jer for at tage opgaven på jer! 
 
Hedeboudvalget:  
Igen i år blev Hedebo-stævnet afviklet med et fantastisk teamwork over hele linjen, og udvalget kunne 
søndag læne sig tilbage i Fatboy’en og glæde sig over et overskud på lidt over 100.000 kr. Som noget nyt 
blev Tune Skoles brandalarm ”afprøvet”, da der skulle grilles i gården – og alle spillere og trænere måtte 
forlade skolen og gå til de angivne mødesteder. Hele processen forløb som planlagt, og nu ved vi, hvor der 
IKKE skal grilles i 2018! Som opfølgning på stævnet blev der afholdt tak-for-hjælpen-spisning hos De 3 små 
grise, og her fik Clara Fisker overrakt prisen som Årets Frivillige, blandt andet for sin meget flotte video om 
Hedebo-stævnet. Tillykke til Clara! 
 
Roskilde Festivalen: 
Forud for Roskilde Festivalen er der et stort stykke arbejde, idet vi allerede i november starter med at søge 
om deltagelse det følgende år.  I februar måned fik vi så at vide, at vi var godkendt til årets festival, og som 
noget nyt blev 2017 det første år uden kontanter. Det betyder, at vi ikke har penge mellem hænderne, og 
det gør vores arbejde meget nemmere, idet alt er kodet ind på kasseapparaterne på forhånd. Tune 
Håndbold har kørt med den samme menu i 5 år, og beslutningen blev at fastholde denne, fordi den sælger 
rigtigt godt. I boden er vi 60 medarbejdere fordelt på de 4 døgn, og især om aftenen går det rigtig stærkt. 
Årets udfordring var at holde økologiprocenten på de 90 %, som festivalen forlanger – og det lykkedes 
takket være vores leverandør. Vi havde – på grund af den høje økologiprocent - fået grønt lys til at sætte 
vores priser op, og trods det havde vi et rigtig godt salg og kom vi i mål med et overskud på 114.000 kr., 
hvilket er rigtig godt. Her i 2018 får vi en ny udfordring, idet festivalen har valgt at skifte leverandør, men det 
klarer vi også! Så nu ser vi bare frem til, at rigtig mange af Tune håndboldspillere og familier vil give en stor 
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hånd med på festivalen, der i år ligger fra den 4.-7. juli. 
 
Fastelavn 2018 blev igen en stor succes med i alt 350 deltagere og 20 fantastiske hjælpere, der kender 
rutinerne ud og ind. Som noget nyt vil vi afholde et ris/ros-møde med hjælperne og ad den vej få ny 
inspiration til næste års fastelavnsfest den 2. marts 2019. 
 
Når man begynder at tælle antallet af aktive i Tune Håndbold, kan man blive helt høj! Foreløbig står der 
mere end 60 aktive på listen, og dertil kommer alle jer, der er frivillige hjælpere ved Hedebo-stævnet, på 
Roskilde Festivalen, ved dommerbordene, til stævner, som chauffører osv. osv. Jeres indsats er fantastisk og 
uvurderlig i forhold til at skabe en velfungerende afdeling som Tune Håndbold. Også en kæmpe tak til både 
ungdoms- og seniorudvalget for alt jeres arbejde i sæson 2017/18, til materialeudvalget v/ Frederik og Tim 
– og til Max for dommerpåsætning. 
 
Til sidst - bestyrelsen  

 I bestyrelsen har vi det forløbne år været 8 aktive bestyrelsesmedlemmer med mange forskellige 
kasketter, roller og opgaver, fx har vi været 4 forældre og 2 trænere tilknyttet det samme U16-hold i 
en og samme bestyrelse! 

 Vi har fungeret uden en formand, da ingen ønskede at påtage sig denne post, og 
formandsopgaverne er derfor blevet løst i fællesskab – via månedlige møder, mails, sms’er, 
messenger-samtaler - før midnat og tidligt om morgenen (Jette står meget tidligt op!).  

 Undersøgelser viser, at mennesker, der laver frivilligt arbejde lever længere – og godt for det, for 
hold da op, hvor der bliver lagt mange timers frivilligt arbejde i Tune Håndbold samlet set! 

 Tak for veludført bestyrelsesarbejde og godt samarbejde til jer fire, der forlader bestyrelsen, Rikke, 
Peter, Thomas og Henrik – og tak fordi, I fortsætter med at løse vigtige opgaver for Tune Håndbold 
også efter, at I går ud af bestyrelsen. 

 
Tak for ordet – på vegne af den samlede bestyrelse! 
 


