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HUSK – deAdline og UdgivelSer i 2020: 
Deadline er om mandagen i den angivne uge!
SPOT nr. Deadline: Udgivelse:
SPOT 3 Uge 24 Uge 25-27
SPOT 4 Uge 32 Uge 33-35
SPOT 5 Uge 39 Uge 40-42
SPOT 6 Uge 48 Uge 49-51

Ændringer til deadlines kan muligvis forkomme!

tst-Cafeens åbningstider: 
Mandag  16.00-22.00
Tirsdag  16.00-22.00
Onsdag  16.00-22.00  
Torsdag  16.00-22.00
Fredag  16.00-22.00
Lørdag  når der er aktiviteter
Søndag  når der er aktiviteter

Ved stævner, kampe og aktiviteter i 
tst aktiv-centret og på idrætsanlæggene er caféen 
åben efter nærmere aftale med arrangørerne.

Klubkontakter:
tst aktiv-center og tst Tennisanlæg
Halinspektør Lars Jensen, 24 49 98 72 
 halbestyrer@tst-tilst.dk
Cafébestyrer Garip Naz, 28 60 75 42
 cafe@tst-tilst.dk
Booking Lars Jensen, 24 49 98 72
 booking@tst-tilst.dk

Tilsthal og -svømmehal 86 24 11 83
Skjoldhøjhallen 87 45 25 25
Teknisk serviceleder  Peter Dehli
 29 20 38 80

OBS!

ViGTiGT!

Redaktionel deadline er 
mandag den 8. juni 2020

kl. 20.00

2

Oplaget er på 7.200 stk.
Husstandsomdeles i Tilst, True, Skjoldhøj, 
Mundelstrup samt en begrænset del af Århus V. 
og Brabrand.

Annoncepriser i SPOT pr. udgivelse:
1/8 side kr.    350,00 
¼ side kr.    665,00 (inkl.   5 % rabat)
½ side kr. 1.260,00 (inkl. 10 % rabat)
1 side kr. 2.240,00 (inkl. 20 % rabat) 

Alle ovennævnte priser er excl. moms.
Priser på andre størrelser på annoncer beregnes 
udfra ovennævnte takster.

tst udgiver klubbladet SPOT,
der udkommer 6 gange om året

Næste nr. af spot 
udkommer uge 25 /27 2020

Skriver du dit indlæg til SPOT så 
send det venligst pr. mail til 
redaktøren spot@tst-tilst.dk

Har du fotos der skal med i SPOT, 
så mail det som vedhæftet JPEG-fil 

i absolut højeste opløsning!

Al henvendelse vedr. pris og udlejning af ovenstående rettes til: 
booking@tst-tilst.dk, tlf. 24 49 98 72

tst centret er privatejet og
kan udlejes til diverse formål

Man kan leje:
Stor sportshal
Lille sportshal

Stort mødelokale
Lille mødelokale

Café
Borde
Stole

SP Ttst
jAnuAr 2020 • idrætsforeningen

Hovedbestyrelsen

Hvert forår afholdes en lang række gen-
eralforsamlinger i idrætsforeningen tst
Når nytåret er overstået, er det tid for 
evaluering af det forgangne år. 

Det sker formelt i form af årsregnskaber 
og årsberetninger, der fremlægges på 
en generalforsamling. Desuden frem-
lægges og drøftes planer og budgetter 
for fremtiden.

På generalforsamlingerne vælges der 
medlemmer til afdelingsbestyrelser, for-
retningsudvalg, revisor. Mange medlem-
mer fortsætter deres hverv gennem en 
årrække, mens der hvert år i en række 
sammenhænge kommer nye kræfter til.
Hvert forår starter udendørsaktiviteter 
op med en ny sæson, der I den lyse tid 
af året gør tst mere synlig i lokalområdet 
og efter en sommerpause fortsætter 
indtil midt på efteråret.

Hvert forår er de fleste afdelingers hold 
midt i sæsonens forskellige forløb. De 
er tillige ved at se frem til afslutningen 
af sæsonen med et stævne, en turner-
ingssejr eller anden form for planlagt 
afslutning på sæsonen.

For rigtig mange tst medlemmer er det 
et velkendt forløb, som de har været 
med til at følge og afvikle år efter år.
Sådan skulle det ikke være i året 2020!
COVID-19 har sørget for, at dette forår 
har fået et ganske andet forløb! 

COVID-19 smitten har desværre spredt 
sig i Danmark i et sådant omfang, at 
myndighederne har pålagt alle offen-
tlige aktiviteter at lukke ned for at mind-
ske mulighederne for at smitten spreder 
sig. Dette gælder også idrætsforeninger.  
Derfor har tst´s aktiviteter været sat i 
bero siden 12. marts.

Vi har i tst måttet stoppe alle træninger, 
kampe, stævner, m.v., men også sociale 
aktiviteter - ligesom generalforsamlinger 
og andre møder i mange tilfælde ikke 
har kunnet afholdes på de planlagte tid-
spunkter. Der udsendes nye indkaldelser 
til endnu ikke afholdte generalforsam-
linger.
Vi ved på nuværende tidspunkt ikke, 
hvornår disse restriktioner ophæves 
igen, men det bliver tidligst efter påske.

Covid-19 har således desværre afbrudt 

mange vel tilrettelagte idrætsforløb i tst, 
hvilket betyder, at forårets aktiviteter 
bliver sat på pause.

Men tst´s aktiviteter er netop kun sat på 
pause i en periode. Aktiviteterne ligger 
kun i dvale og er parat til at rejse sig 
igen, så snart myndighederne melder 
ud, at det igen er forsvarligt at samles 
offentligt i grupper. 

Men når vi nu ikke kan beskæftige 
os med - og blive stresset over - den 
daglige drift, så kan vi jo i stedet se det 
som en fantastisk mulighed for at have 
tid til at tænke innovativ. Lad os arbejde 
med en mængde gode ideer, der kan 
realiseres, når COVID-19 på et tidspunkt 
- i en forhåbentlig ikke alt for fjern 
fremtid - er på retur og der bliver åbnet 
for aktiviteter igen i tst. 

Så skal vi være klar til at genoptage og 
fortsætte de afbrudte forløb og til at 
starte den kommende sæson med nye 
interessante tiltag.

Hans Peter Holmgaard
Hovedformand 

Forår i tst - med COVID-19

Havkærvej 13 • 8381 Tilst • Tlf. 86 24 18 22 
www.tilstvvs.dk

To
rb

en
 E

ln
ef

f
A
ut

. 
V
V
S
-in

st
al

la
tø

r

• bl ik
• vand
• varme
• sanitet
• venti lation
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• privat som erhverv

DYRLÆGE
SØREN GRAFF
Agerøvej 21
8381 TilsT
TLF. 86 24 15 11
Åben konsultation:
Mandag kl. 17-18
lørdag kl. 9-11
Derudover efter aftale
Afdeling for pension og fodersalg:
Daglig åben kl. 8-17
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nestor nestor

Den nye sæson er skudt i gang med 
besøg på DR. Interessen var så stor, 
at der blev arrangeret to besøg 
hhv. den 4. og 18. februar med 40 
deltagere på hvert hold. Det var en 
rigtig spændende oplevelse, og efter 
besøget på DR var der spisning i 
Bydelshuset, hvor vi fik serveret 
enebærgryde med kartoffelmos og 
diverse tilbehør. Der var store roser til 
Bydelshuset for dette arrangement.

Den 11. marts nåede vi at afvikle 
vores generalforsamling inden Mette 
lukkede Danmark ned. Desværre 
måtte vi på grund af Coronakrisen 
droppe traditionen med gule ærter 
efter generalforsamlingen. Dem har 
vi så til gode til senere, og det kan 
vi så glæde os til, når vi trænger til 
en lille opmuntring i det sure 
efterårsvejr.

Vores næste arrangement skulle 
efter programmet være rundvisning i 
Familiehuset den 21. april, men også 
dette arrangement er udskudt til 
senere. Arrangementet den 27. maj 
med rovfugleshow og rundtur på 
bisonfarmen i Them håber vi indtil 
videre at kunne gennemføre.

Vi håber alle passer godt på sig 
selv og hinanden og følger de 
anvisninger, vi får fra Sundheds-
styrelsen, så vi kan komme godt 
igennem krisen. Vi glæder os til at 
kunne tilbyde nogle gode oplevelser 
igen, når krisen er overstået. 

...Alle vore medlemmer får 
direkte besked !

En blandet start på 2020
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løb løb

I skrivende stund befinder vi os alle 
i en anderledes dagligdag grundet 
Corona-virusen. Dette betyder bl.a. 
alle TSTs aktiviteter er sat i bero, 
herunder også løbeklubbens. Tilst 
Løberne støtter naturligvis fuldstæn-
dig op om de tiltag, som er foretaget 
i denne sammenhæng.

Men vi savner dagligdagen – vi savner 
at kunne løbe sammen. Lige nu 
mødes vi på stierne, hvor vi i sololøb 
pænt holder afstand til hinanden 
og vinker, når vi løber forbi. Men vi 
savner at kunne komme ud i klub-
ben både rent løbemæssigt og ligeså 
vigtigt for det sociale.

Klubbens trænere ligger stadig 
ugentlige løbeprogrammer ud på 
klubbens facebookside, som man 
kan følge individuelt. Men det er 
altså bare ikke det samme at løbe alle 
turene alene.

I en situation som denne opdager 
man, hvor meget sport og i vores 
tilfælde løbefællesskabet betyder for 
os alle.

En anderledes 
dagligdag 

GEnErAlFOrSAmlInGEr udsættes på ubestemt tid!
Alle de generalforsamlinger der på nuværende tidspunkt ikke er afholdt er udsat på 

ubestemt tid pga. COVID-19. Der bliver meldt ud fra de forskellige afdelinger når vi igen må 
mødes i forsamlinger.

På vegne af tst - Vibeke
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badminton badminton

Årets ildsjæl
I starten af februar var vi nogle stykker 
fra ungdomsudvalget og nogle trænere 
som deltog i DGI’s aktivitetsmøde. 

Et super godt og inspirerende møde 
som sluttede af med, at der fandt 
forskellige kåringer sted – bland andet 
årets klub og årets træner. 

Og så var der kåringen af årets ildsjæl 
– som vi med stolthed i stemmen i år 
gik til vores helt egen ungdomsformand 
Jesper Andersen. 
 
Begrundelsen for valget af jesper 
lyder som følger:
•   Jesper har i snart 2 år været ung-

domsformand og blevet kastet ind i 
opgaven

•   Jesper har påtaget sig hvervet med 
stor ildhu og sat sig ind i ALT

•   Jesper er meget omhyggelig og vil 
alle det bedste

•   TST Badminton har i de seneste år 
været i positiv fremgang, og det er 
ikke mindst Jespers fortjeneste

•   Spillere, forældre og trænere kan altid 
komme til Jesper

•   Jesper har sat sig grundig ind i at af-
holde turneringer og de forløber altid 
uden beklagelser fra deltagerne

•   Jesper fortjener al de ros og anerken-
delse titlen som årets ildsjæl vil kunne 
give ham

 
Jesper er en kæmpe kapacitet for klub-
ben og der skal lyde et STOrT tillykke 
med titlen – det er SÅ fortjent!

Holdturnering for ungdom
Igen i år har ungdomsafdelingen del-
taget i DGI og Badminton Danmarks 
fælles turnering for ungdomshold. Med 
7 tilmeldte hold fordelt på aldersk-
lasserne U13, U15 og U17/19 tangerede 
vi rekorden fra sidste år, men med en 
fortsat medlemsfremgang håber vi på 
endnu flere hold næste år.

Hvor badmintonsporten for det meste 
opleves som en individuel sport, så giver 
holdturneringen en anderledes mu-
lighed for at opleve noget af det samme 
fællesskab, som man kender fra de 
traditionelle holdidrætter som f.eks. fod-
bold og håndbold. Det styrker sammen-
holdet i klubben og har en positiv effekt 
på den daglige træning. Vi er derfor 
rigtig glade for, at så mange af vores un-
gdomsspillere har deltaget, og vi er ikke 
mindst glade for den opbakning der 
har været fra forældrene. Det er nemlig 
forældrene, som står for at afvikle 
holdkampene – både som holdledere og 
som chauffører til udekampene. Mange 
tak for det!

Resultaterne er ikke nødvendigvis det 
vigtigste ved holdturneringen, men når 
det er sagt, så er det faktisk gået de 
fleste af vores hold rigtig godt i årets 
turnering.

To af de syv hold gik ubesejrede igen-
nem turneringen og endte med at vinde 
deres puljer. 

U15-pigerne måtte i omkamp (Golden 
Set) i deres allerførste holdkamp, men 
derefter var de suveræne og kunne 
allerede i februar kåres som vindere. 
Desværre var DGI ikke forberedt på en 
så tidlig afgørelse, så holdet måtte vente 
et par uger med at få deres medaljer.

U15-drengene måtte i Golden Set nogle 
gange undervejs og her var spændin-
gen intakt helt indtil sidste spillerunde 
på hjemmebane. Her blev tingene dog 
sat på plads med sejre over begge de to 

forfølgere, som kunne have fravristet tst 
førstepladsen. 

Stort tillykke til begge vinderhold!
Ud over de to førstepladser blev det til 
hele 3 andenpladser. Fælles for de tre 
hold var, at førstepladsen var uden for 
rækkevidde inden sidste runde, men alle 
viste kampgejst og hentede dermed en 
fortjent andenplads.

De to vinderhold er direkte kvalificeret 
til DM for ungdomshold (DMU Hold), 
men ofte bliver der også plads til 2’erne. 
DMU Hold skulle efter planen have 
været afholdt sidst i april, men på grund 
af situationen omkring Covid-19 er det 
p.t. udsat til medio juni. Nu krydser vi 
fingre og håber at kunne sende hele 5 
hold afsted for at repræsentere tst.
Ungdomsudvalget 

Se også vores hjemmeside www.tst-tilst.dk
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karate

tst Karate Skole
Corona Virus
Vi følger naturligvis retningslinjerne fra myndighederne, og holder pt LUK-
KET. Vi genoptager træningen når det atter bliver muligt. Vi vil meddele 
herom på vores hjemmeside www.tstkarateskole.dk samt holdsport (for 
medlemmerne)

Opstart og graduering
Så er vi i gang igen oven på Jul og Nytår – og ikke mindst en super flot og 
veloverstået graduering i december 2019.
Næsten alle kom godt igennem og fik en anden farve på bæltet, de få det 
ikke lykkedes for pga. detaljer der ikke var helt på plads, nervøsitet eller 
man måske har ”misset” for mange træningspas, op på hesten igen.

I TST Karate Skole eller i Karate som helhed arbejder vi ikke med begrebet 
”dumpet” vi siger bestået / ikke bestået og ikke bestået betyder som blot 

der skal trænes lidt mere på de ting der ikke var helt på plads den 
dag man var til prøve.        

Rigtig godt at se, så mange møde op til træning med god at-
titude og fokus hver tirsdag og torsdag og nye ansigter har 

også meldt sig ind.
Skulle du have lyst til at prøve kræfter med karate har vi 
desværre som vanligt lukket for nye optagelser med ud-

gangen af februar, men optager igen nye medlemmer i 
august og september.
Gamle elever / øvede som igen har fået lyst/tid til at 
træne er selvfølgelig altid velkommen.

Fastelavn
Traditionen tro, afholdte vi søndag den 23/2 fastelavn 
i klubben, der modsat andre fastelavns arrangementer 
ikke fokusere på udklædning (vi er alle i vores Gi), 

men derimod på at SLÅ katten af tønden (det er også 
ok at sparke til den). Der blev virkelig gået til den på de to 

ophængte tønder, og vi fik både kåret katte (karate??) konge og 
dronning. Da alt slikket var blevet samlet sammen - svært, da en 

Gi ikke har lommer, afsluttede vi med en fastelavnsbolle i Caféen. 

Stilarten Wado-ryu !
Wado-ryu er en af de 4 oprindelige hoved stilarter.
Stilarten ligger stor vægt teknik, hurtighed, koordination og timing, 

selvfølgelig baseret på en god psyke, fysik og kondition.

Træningstider
Børn 9 til 14 år Tirsdag kl. 17.00 -18.00
Børn  Torsdag kl. 17.00 -18.00
Jun-/Senior 14 år og op Tirsdag  kl. 17.00 -18.30
Jun-/Senior  Torsdag kl. 17.00 -18.30
Fri Træning  Søndag kl. 10.00 -12.00

Yderligere oplysninger www.tstkarateskole.dk

a Bolig-installationer 

a Reparationer 

a EDB-installationer 

a Industri-installationer 

a Belysning 

a Varmepumper 

a Solcelleanlæg

mere 
end 90 år 

med el

Mundelstrup 
El-Forretning A/S

Græsvangen 2
8381 Tilst

Tlf. 86 24 14 11
mu-el@mail.dk
www.mundelstrup-el.dk
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Følg os på Facebook  www.facebook.com/tsthandbold og www.tst-tilst.dk/haandbold

Håndbold

Håndbold forår 2020

Det er unægteligt en anderledes sæson, 
vi er i gang med. Vi havde glædet os til 
at fortælle om vores hold som har klaret 
sig fantastisk næsten alle sammen...

U11 pigerne ville vinde deres pulje i C-
rækken, uanset om de ville vinde eller 
tabe sidste kamp, for de er ubesejrede 
gennem sæsonen. Rigtig flot af dem!

Og U13 pigerne i C rækken lå til enten 
en 1. eller 2. plads i deres pulje..der 
manglede 2 kampe...

U13 pigerne i B rækken lå også til en 
flot placering ..måske en 2. plads…

Damerne har haft en lidt dårligere sæ-
son med mange skadede spillere.
Og Trille Trolle har også haft en god 
sæson, som også slutter før tid!!

MEN alt blev vendt på hovedet af 
Coronavirus udbruddet, og alle kampe, 

træning og stævner er sat på Standby 
eller aflyst. Både U11 og U13 pigerne 
var meldt til den årlige Humlebicup som 
i år ville have 25 års jubilæum..en stor 
skuffelse, men tingene taget i betragt-
ning er det nærmest lige meget, hvis 
bare vi kan komme gennem denne triste 
pandemi.

Vi har også nogle beach håndbold-
stævner i maj og juni, som vi håber på 
at kunne deltage i , men det må tiden 
vise..vores trænere arbejder på at finde 
andre stævner i efteråret, så der er lidt 
at se frem til..og damerne skal også til 
deres årlige Rask Møllestævne...

Vi blev også nødt til at aflyse generalfor-
samlingen og vil vende tilbage med nyt 
tidspunkt når vi ved mere...

Der er uden tvivl mange, der savner at 
spille bold og bare få rørt sig men lidt 
hjemme styrketræning, en løbetur (hvis 
tilladt) og boldkast i haven..hold gejsten 
oppe og jo bedre vi er lige nu til at 
holde afstand, jo hurtigere kan vi være 
sammen igen´.

På vegne af TST håndbold og med øn-
ske om snarligt gensyn..

Karin Madsen
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gymnastik
Forårsopvisning 2020
jubilæum
I år vil vi til vores opvisning fejre og 
takke 3 stærke kvinder, der har været 

instruktører hos os igennem flere besty-
relsesskift. De har nemlig alle sammen 
været der 25+ år. 

u-13 drenge på 
mini træningslejr

I Vinterferien var TST´s U-13 drenge 
på en mini træningslejr på Brøruphus 
Efterskole. Der var stormvejr udenfor, 
så der blev ikke spillet meget fodbold 
på kunstgræsbanen. Til gengæld blev 
der spillet masser af indendørs fodbold, 
badminton, fodtennis og ikke mindst 
FIFA. Drengene hyggede sig fantastisk 
meget om aftenen, mens træner 
Tommaso Crovato lavede Pizza “Italien 
Style” i lange baner.

Tak til de seje drenge for nogle gode 
dage.

fodbold

Dette beviser at alder ikke har en betyd-
ning for om man kan være instruktør 
eller frivillig i en forening. Tusind tak til 
Lone Adamsen for 25 år hos os, Birthe 
Tang for 26 år og Lone Christensen for 
30 år  vi håber i vil fortsætte i mange år 
endnu. 

Mosters2Go er spydstegte danske kyllinger med vor 
egen specialkrydder. Kyllingerne steges på spyd i 
gasovn  - det giver den bedste smag og kvallitet.

.

Mosters 
Mosters Duo ................145 kr

2 x ½ spydstegt kylling 
med pommes frites, 
1 bæger coleslaw eller tzatziki 
og 1 bæger friskskåret agurkesalat

tilstbilsyn.dk
Blomstervej 6 

Åbent til kl. 17:30 i hverdage!

99,4% 
kundetilfredshed

86 242 242
Online 

booking eller
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senioridræt senioridræt

Birgit Lenler Nielsen er opvokset på 
Frederiksbjerg i Aarhus, isenkramuddan-
net hos Hindsgavl i Frederiks Allé og se-
nere på kontor ved Brdr. Dahl A/S, Aaby 
Bibliotek og Mejeriforeningen.
Birgit er nu 78 år og har hele sit liv dyrket 
idræt bl.a. badminton i AB og svømning i 
AGF og efter tabet af hendes mand Finn, 
flyttede hun kort tid efter til Tilst, hvor 
hun i 2006 startede på tst-senioridræts 
badmintonhold.
Her har Birgit mødt op torsdag efter tors-
dag og fået god motion, men også fået 
mange gode venner, hvor samværet ræk-
ker ud over det der sker i senioridræt.

Birgit siger:  ”…En dagligdag der bare kør-
er der ud af med masser af aktiviteter….
helbredet syntes OK, livet er skønt og 
pludselig slår lynet ned…”

I juni 2019 fik Birgit konstateret en kræft-
sygdom og måtte bl.a. indstille al form for 
idræt.
Hurtig efter blev hun opereret og fik ke-
mobehandling efterfølgende,
I januar 2020 erklæret ”kræftfri”…..og 
hendes grå ”hårkrøller” er nu langsomt 
ved at vende tilbage.
Det har været en svær kamp, hvor Birgit 
heldigvis blev den suveræne vinder.

Birgit siger: ”….jeg havde svært ved plud-
selig ikke at skulle træne hhv. se alle mine 
badmintonvenner, men jeg sagde også til 
mig selv og min psyke, at jeg VIL vende til-
bage og ikke bare acceptere sygdommens 
grimme ansigt…”

 Birgit er nu med igen i tst-senioridræt – 
nu om tirsdagen på ”idrætsholdet”…..et 
dejligt gensyn!

tst-Senioridræts aktivitetskalender pr. 24.03.2020
(med forbehold for yderligere ændringer pga. Coronasmitte)
Dato Hold Sted Aktivitet 
24.03.20 Alle hold Hal 2 kl. 12.00 Generalforsamling  (Aflyst) 
01.04.20 Krolf Krolfbanen Sæsonstart  (Aflyst)
17.04.20 Bestyrelse/Instruktører tst-caféen kl. 08.30 – 12.30 DGI-Netværksmøde (Østjylland Kreds) (Aflyst)
05.05.20 Alle hold Mødes v. tst kl. 0900 Senioridræts udflugt  (Aflyst) 
12.05.20 Idræt Hal 1 og 2 + Caféen Forårssæson slutter
14.05.20 Bordtennis/Badminton Hal 1 og 2 + Caféen Forårssæson slutter
18.08.20 Idræt Hal 1 og 2 + caféen kl. 10.00 Efterårsæson starter
20.08.20 Bordtennis/Badminton Hal 1 og 2 + caféen kl. 10.00 Efterårsæson starter
15.09.20 Alle hold tst-caféen kl. 12.00 – ca. 14.00 Musikforedrag om ”Benny Andersen”
   Ved Tina Buchholtz
15.12.20 Idræt Hal 1 og 2 + caféen Efterårssæson slutter
17.12.20 Bordtennis/badminton Hal 1 og 2 + caféen Efterårssæson slutter

Senioridræts aktivitetskalender:

En ”solstrålehistorie” fra senioridræt…

Sæson 2020 – God start i januar, men alle aktiviteter er
indstillet foreløbig indtil 14.04-2020 pga. Coronasituationen.

Her blot lidt 
generel information om holdene...

Vandring om mandagen 
”De gamle travere”
Vandreholdet går hver mandag året rundt 
og holdleder Klaus Bjørn havde lavet nye 
”vandreture” for perioden jan-april2020.
Både for dem, der vil gå 5-6 km og dem der 
vil gå 8-11 km.

Der er frit valg fra gang til gang og den første 
vandretur i 2020 var en ”Rundtur i Tilst”

Vi er nu 87 medlemmer på vandreholdet.

Alle vandreture har en ”Gåvært”

Idræt om tirsdagen
Vi er nu 71 medlemmer til idræt. 
Året blev indledt med introduktion af 
en ny aktivitet – nemlig ”CURLING”, 
som nu er en del af tirsdagsholdets 
20-minutters runder….med gymnastik, 
stolegymnastik, badminton, bordtennis, 
skumtennis, tæppecurling, hockey og 
bedste volleyball.

CURLING kan spilles af alle. Det kan 
minde om is-curling, men det spilles på 
et plant underlag - f.eks. i en idrætshal.

Hvert hold har 4 spillere og vi har 
foreløbig 2 baner med hver 2 hold.
Er allerede blevet et populært spil for 
medlemmerne.

Sidste spilledag første halvår er tirsdag 
12.05.20

Krolf om onsdagen 
Krolferne spiller året rundt og en gruppe 
på ca. 12-15 medlemmer har spillet i 
vintermånederne.

Den officielle sæsonstart er onsdag den 
1.4.20, men er aflyst pga. Coronasituationen

Vi er nu 46 medlemmer, men vi håber at se 
nye medlemmer, når vi åbner op igen.

CURLING kan spilles af alle.

ny aktivitet i senioridræt – CurlInG



tst SPOT-avis – April 2020 tst SPOT-avis – April 2020  1918

senioridræt

Aflyste arrangementer i senioridræt
Planlagte arrangementer, som ”forårsfesten” 13.03.20, gener-
alforsamlingen 24.03.20 og udflugten d. 05.05.20 har vi måttet 
aflyse.

Vi glæder os til at kunne vende tilbage med nye tiltag, når vi har 
mere normale tilstande.

Se i øvrigt også senioridræts hjemmeside:
www.tst-tilst.dk – klik på ikonet ”Senioridræt” og følg menuen

Badminton
Henrik Jespersen
tlf.: 60 16 14 97
bad.formand@tst-tilst.dk

Bordtennis
Jan Therkelsen
Mobil 21669180
JT@Furniture4ever.dk

Cykling
Mikkel Leegaard
mikkelleegaard@gmail.com
40 10 00 45

Floorball
Kristine Møller Sørensen (konstitueret)
formand@aarhusfloorball.dk

Fodbold
Formand Jens Kaastrup Kilsgaard, 
formand@tst-fodbold.dk,
Tlf. 22 55 88 44

gymnastik
Carsten Bossen
gym.formand@tst-tilst.dk
Tlf: 4222 7580

Håndbold
Louise Cramer
haand.formand@tst-tilst.dk
Tlf. 21 64 72 51

Karate
Lars T. Sørensen
kar.formand@tst-tilst.dk
24 42 20 02 

løb
Jesper Broe Rasmussen
lob.formand@tst-tilst.dk
Tlf. 21 66 13 97

Senioridræt
Bjørn Rasmussen
senior.formand@tst-tilst.dk
Tlf. 40 35 32 37 - Tlf. 86 24 00 75

Svømning
Mike Hiltmar
svoem.formand@tst-tilst.dk
Tlf. 41 74 42 60

Tennis
Ole Hempel
ten.formand@tst-tilst.dk
Tlf. 30 13 75 12

Fjerbolden 
- en støtteforening i tst 
Formand Bjarne Vangsgaard
Tlf. 86 24 05 03
fjerbolden.formand@tst-tilst.dk

Hånd-Hånd
- en støtteforening i tst
Formand: Mette Iversen
Tlf: 5122 0650

Nestor
- en støtteforening i tst
Formand Gunnar Due–Hansen
Tlf. 25 37 37 25, 
gunnardue@mail1.stofanet.dk
 
Støvlen 
- en støtteforening i tst
Formand Henrik Staghøj, Tlf. 86 24 36 87
stoevlen@tst-tilst.dk

Alle afdelingsformændene

 Alle afdelingernes bestyrelser kan findes på www.tst-tilst.dk

FOrrETNiNGSUDValGET
Hovedformand 
Hans Peter Holmgaard
86 24 30 70 - 30 32 47 66
hb.formand@tst-tilst.dk

Personale, Projekter, Sekretær, Sponsor

Hovedkasserer
Allan Jensen
22 77 73 22
hb.kasserer@tst-tilst.dk

Økonomi, Regnskab og Budget

Forretningsudvalgsmedlem
Michael Jensen
23 46 48 16
forretningsudvalget.drift@tst-tilst.dk

Anlæg

Forretningsudvalgsmedlem
Sebastian Askøe, 22 64 19 39
Forretningsudvalget.anlaeg@tst-tilst.dk

Ansvarsområder: Anlæg

Forretningsudvalgsmedlem
Henrik Tvermoes, 22 64 19 39
Forretningsudvalget.idraet@tst-tilst.dk
Ansvarsområder: Idræt, samarbejdsudvalg

SPOT-redaktør
Vibeke Olesen, 
40 74 63 00
spot@tst-tilst.dk

Pr

Webmaster
Allan Jensen fungerende
22 77 73 22
webmaster@tst-tilst.dk

Hasle Tømrer�rma ApS

Hasle Tømrer�rma ApS
SNEDKER -MASKINSNEDKERI

SNEDKER -MASKINSNEDKERI

Hvor kan jeg se opdateret 
information om holdene og træningen

Hold dig orienteret på vores hjemmeside www.tst-tilst.dk og klik på senioridræt og følg menuen.
Til medlemmerne sender vi mail, når der er ny information.

Bordtennis- og badminton om torsdagen

Vi er nu 14 medlemmer i bordtennis og 25 medlemmer på badminton-
holdet.
Bordtennis spiller også lejlighedsvis med ”boldrobotten”, som er en 
svær, men lærerig modstander.
Fælles opvarmning – bordtennis/badminton….Herefter hver for sig i hal 
1 og hal 2.
Sidste spilledag første halvår er torsdag 14.05.20

Hård modstander den bordtennisrobot
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Tilst Villa, 1 fam.
Østervænget 39
På lukket vænge ligger denne villa opført i 2010. Boligen byder på entre,
bryggers, køkken i åben forbindelse til flot stue, viktualierum, 4 værelser, 2
badeværelser og walk-in skab. Udenfor finder vi integreret carport med ud-
hus. I haven findes endnu et udhus og god terrasse.

Bolig m2: 163
Stue/vær: 1/4
Byggeår: 2010
Sag: 03020200010

Grund m2: 863
Udhus m2: 22

Energi: B

SOLGT

Tilst Villa, 1 fam.
Hindøvænget 1
Skøn villa i Tilst i et lukket vænge med mange børnefamilier. Boligen byder
på rummelig stue, lyst køkken fra ca. 2008, 2 værelser med mulighed for
at etablere et 3 værelse, stort bryggers, badeværelse samt et godt gæste-
toilet. Kort afstand til indkøb, skole og E45.

Bolig m2: 108
Stue/vær: 2/2
Byggeår: 1973
Sag: 03020190216

Grund m2: 724
Carport m2: 34

Energi: D

SOLGT

Tilst Villa, 1 fam.
Søbakkevej 68
Skøn gulstensvilla med flot udsigt. Boligen byder på entre, lyst køkken
med spiseplads, stue med plankegulve, udgang til træterrasse. Huset har
desuden 3 værelser, 2 gode badeværelser og praktisk bryggers. Udefra er
der adgang til kælder, hvor der er 2 gode disponible rum.

Bolig m2: 110
Stue/vær: 1/3
Byggeår: 1969
Sag: 03020190232

Grund m2: 976
Kælder m2: 35
Udhus m2: 4
Carport m2: 16Energi: D

SOLGT VIA KØBERKARTOTEK

Tilst Villa, 1 fam.
Farøvænget 43
På lukket vænge ligger denne villa fra 1971. Huset fremstår pænt og vel-
holdt og byder på entré, gæstetoilet, 3 værelser med mulighed for etable-
ring af et 4. Desuden renoveret badeværelse, køkken/alrum, opholdsstue
med udgang til terrasse og bryggers. Desuden 36 m2 garage.

Bolig m2: 133
Stue/vær: 1/3
Byggeår: 1971
Sag: 03020190184

Grund m2: 720
Udhus m2: 15
Garage m2: 36
Energi: C

SOLGTKØBSAFTALE UNDERSKREVET
Sabro Villa, 1 fam.
Blåbærvej 44
Fin villa på det lukkede vænge Blåbærvej, Sabro. Boligen er løbende moder-
niseret. Kom indenfor: Entre, baggang i stort bryggers, fordelergang som
giver adgang til boligens 3 værelser, gæstetoilet, badeværelse, vinkelstue,
køkken med spiseplads. Udenfor er en garage.

Bolig m2: 139
Stue/vær: 1/3
Byggeår: 1969
Sag: 03020200033

Grund m2: 799
Udhus m2: 6
Carport m2: 15
Energi: C

SOLGTKØBSAFTALE UNDERSKREVET
Tilst Villa, 1 fam.
Mandøvænget 18, True
Solid og velholdt villa på Mandøvænget. Løbende er her moderniseret og
vedligeholdt. Boligen har en rigtig fin planløsning med entre i stor fordeler-
gang, 3 værelser, kontor, køkken med spiseplads, bryggers og en stor stue
med udgang til have og terrasse.

Bolig m2: 133
Stue/vær: 1/4
Byggeår: 1973
Sag: 03020200006

Grund m2: 875
Carport m2: 30

Energi: D

SOLGT

danbolig Tilst.
Ejendomsmægler, MDE · danbolig.dk

Tilst Skolevej 23, 8381 Tilst · Tlf. 8624 5100 · tilst@danbolig.dk

Tilst Rækkehus
Drejøvænget 11, True
Skønt rækkehus i Skjoldhøjparken som fremstår delvis oprindelig indven-
dig med undtagelse af et Ikea køkken fra 1999. Rækkehuset har 3 værelser,
stue, opvarmet udestue, køkken, bryggers og badeværelse. Til boligen hø-
rer en lukket carport/garage og have mod sydvest.

Bolig m2: 75
Stue/vær: 1/2
Byggeår: 1975
Sag: 03020190124

Grund m2: 391
Carport m2: 15

Energi: D

SOLGT

Sabro Villa, 1 fam.
Mandhusvej 10
Solid villa i Lading - vest for Sabro. Man ankommer via. indkørsel med car-
port. Boligen byder på: 4 værelser, 2 badeværelser, stor stue med udgang
til terrasse, køkken/alrum, entre og bryggers. Her en fin planløsning, gode
muligheder for at sætte sit eget præg.

Bolig m2: 122
Stue/vær: 1/4
Byggeår: 1988
Sag: 03020180012

Grund m2: 945
Carport m2: 28

Energi: D

SOLGT
Sabro Villa, 1 fam.
Gammel Viborgvej 90D
I mellem Sabro og Tilst ligger denne fuldmurede villa fra 2016 på 171 m2.
Boligen byder på et flot højloftet køkken/alrum i åben forbindelse med
stuen, 3 gode værelser, 2 fine badeværelser, walk-in, bryggers og entre.
Udenfor er der integreret carport samt udhus og terrasse.

Bolig m2: 171
Stue/vær: 1/3
Byggeår: 2016
Sag: 03020170213

Grund m2: 847

Energi: A2015

SOLGT

Vi er klar til at hjælpe
med dit boligsalg.

Ring og bestil en gratis og uforpligtende salgsvurdering
på tlf. 86 24 51 00


