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obS!
Næste nr. af spot 

udkommer 17.-19. nov. 2017

VIGtIGt!
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!

Redaktionel deadline er 
mandag den 6. nov. 2017

kl. 20.00
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tst udgiver klubbladet SPot,
der udkommer 6 gange om året

Oplaget er på 7.200 stk.
Husstandsomdeles i Tilst, True, Skjoldhøj, Mundelstrup, 
Geding, Kasted 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 centret er privatejet og
kan udlejes til diverse formål

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

Man kan leje:

Stor sportshal
Lille sportshal
Stort mødelokale

Lille mødelokale
Café
Borde
Stole

Udgiver:
idrætsforeningen tst · tst aktiv-centret
Tilst Skolevej 13 A, 8381 Tilst, Tlf. 24 49 98 72
hovedbestyrelsen@tst-tilst.dk · www.tst-tilst.dk

Ansvarshavende/læserbreve og annoncer:
Vibeke Olesen Mobil 4074 6300, spot@tst-tilst.dk

Tryk:  CS Grafisk
DTP/Layout:  typografen.dk
Oplag:  7.200 stk.
Distribution: Jan Richter 
 Østerløkken 63 
 8381 Tilst
 Mobil 26 27 75 37
 info@kimgulvmand.dk

HUSk i 2017:
Deadline: Udgivelse:
06/11-17        17/11-19/11-17
18/12-17        05/01-7/1-18
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  16.00-22.00
Søndag  16.00-22.00

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
Teknisk serviceleder  Peter Dehli, 29 20 38 83
Skjoldhøjhallen 87 45 25 25
Teknisk serviceleder Jahn Sørensen, 21 72 60 94 
 jahn@aaks.aarhus.dk
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Volleyball

Sæsonstart 
for tst Volleyball

Sæsonen har nu været i gang i tst Volley i fire 
uger. Herreholdet har mødt stor fremgang, med 
op mod 20 spillere per træning. Det er rigtig de-
jligt at opleve så stor opbakning. Dette betyder at 
vi har mulighed for at stille op med to herrehold 
i Jyllandsserien, hvilket vi ser meget frem til. Der 
er store forventninger til begge hold, som begge 
forventes at kunne konkurrere om topplaceringer 
i serien.
Dameholdet melder sig også klar til en sæson i 
Danmarksserien, efter en flot præstation i sidste 
års Jyllandsserie, men kunne rigtig godt bruge flere 
spillere. Vi håber derfor at eventuelle damespillere 
der godt kunne tænkte sig at spille, vil give lyd fra 
sig!

I denne sæson har der ikke været basis for opret-
telse af et mixhold. Skulle dette have interesse, vil 
vi stadig gerne høre fra jer, så holdet kan oprettes 
hvis der er nok spillere der melder sig.
Både dameholdet og herreholdet vil med glæde 
se nye spillere, både erfarne og nybegyndere. Har 
dette interesse så kontakt Esben Svenningsen på 
vol.formand@tst-tilst.dk eller +45 5192 7464.

Derudover har vi tst Volleyball indledt samarbejde 
med et sitvolley-hold, som er en para-udgave af 
volleyball. Hvis du, eller nogen i kender, kunne 
have mod på dette, skal i også være velkomne til 
at kontakte Esben Svenningsen på 
vol.formand@tst-tilst.dk eller +45 5192 7464.
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Floorball

Kunne du tænke og prøve at spille floorball. Så 
er floorball klar med en fast træningsaften til alle, 
som er interesseret i niveauet “rå begynder”. 

Træningen er blandede herrer og damer og på alle 
niveauer. Træningen er bygget op som introduk-
tionstræning, med teknisk træning, lidt fysik og 
masser af kamp. Vi garanterer at ingen falder 
igennem niveau- eller konditionsmæssigt :) 

Floorballstav kan man låne og møder således bare 
op med indesko, træningstøj og godt humør. Hvis 
floorball fænger, og man har mod på mere, er 
der rige muligheder i Tilst. Nogen vil helst blive 

Nysgerrig 
floorballnybegynder? 

Så har vi træningen til DIG!
og træne “motion” én gang om ugen, mens an-
dre efter 1-2 træninger sendes videre til klubbens 
øvrige hold.  

Det er således en god mulighed for nye at prøve 
sporten. Så tag fat i din bedste ven/veninde og 
prøv floorball næste onsdag 20-21.30’ish.

Træningstid: 
Onsdag 20-21.30
Sted: tst hal 1

Hvis du har spørgsmål så kontakt
nyspiller@aarhusfloorball.dk 
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Floorball

Floorballafdelingen i Tilst  byder velkommen til 
familiefloorball. ”Små Blå Fødder” er et tilbud til 
de børn på 2-4 år, mens ”Små Blå Rødder” er for 
de 5-8 årige. Begge hold fungerer efter samme 
princip: Der er træning i weekenderne ca. 20 
gange pr. sæson, gerne inden klubbens hjemme-
kampe.

Børnene har forældre, eller en anden voksen, 
med i hallen og de voksne deltager også aktivt i 
spillet. Efter træningen slutter vi af med lidt frugt 
og saftevand til børnene mens der vil være en kop 
kaffe til forældrene. Det er målet at ”Rødderne” 
i år kommer ud og spiller kampe. Der er allerede 
planlagt ét hjemmestævne. 

DET PRAKTISKE
•  Medbring indendørs sko og praktisk tøj
•  Floorballstave kan lånes af os

HVOR OG HVORNÅR?
•  tst Aktivitetscenter Hal 1 i Tilst
•   Lørdag eller søndag Kl. 09.30 - 10.25 (Se præ-

cises træningsdatoer på aarhusfloorball.dk un-
der Familiefloorball)

Hvis du har spørgsmål så kontakt 
formand@aarhusfloorball.dk 

Familiefloorball
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Floorball

Igen i år fortsætter floorbal-
lafdelingen  i Tilst det målrettede 
arbejde med at få etableret en 
ungdomsafdeling. Målet er at  
skabe et sjovt og hyggeligt 
mødested for områdets unge, 
hvor man kan prøve en sport 
med masser af fart og teknik. 

Floorball fortsætter i denne  
sæson samarbejdet med  
Skjoldhøjskolen samt fritidsklub-
ber i lokalområdet. Desuden  
afholder Århus Floorball Klub tst 
”Skolernes Floorballdag” med 
deltagelse af flere lokale Aarhus-
skoler. 

Floorball er både for drenge 
og piger. Sporten er nem at gå 
til og nye spillere får hurtigt til-
lært sig de nødvendige tekniske  
færdigheder. Klubbens U11  
deltager i stævner mens U13 del-
tager i løbende turnering – og 
turneringen er allerede igang 
senest med kamp imod Kolding.

Træningstider
U11: Skjoldhøj tirsdag 17.00-
18.30 
U13: tst mandag 17.30-19,  
Skjoldhøj torsdag 17.00-18.30

Gratis stav til nye ungdoms-
spillere
Som led i floorballs satsning på 
ungdomsfloorball får man som 
ny ungdomsspiller i Århus Floor-
ball Klub tst sin første stav gratis, 
så snart man er meldt ind. 

Kontakt os hvis du har mod på 
et par prøvetimer:

junior@aarhusfloorball.dk 

Ungdomsfloorball’en 
ruller...
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Floorball

Tilst med i landets 
bedste floorballliga

Det var noget nær sensationelt da Århus Floorball 
Klub tst’s bedste herrehold spillede sig igennem 
oprykningsspillet og kvalificerede sig til den lands-
dækkende floorballliga. Indtil videre har opryknin-
gen været synonym med en stejl læringskurve på 
vejen mod forhåbentligt første sejr. 

I de første 3 kampe er det blevet til 3 nederlag. 
Men efter at have tabt 1.periode imod Frederik-
shavn med hele 9-1 har tst’s floorballafdeling 
fået bedre tag på forsvarsspillet, og i de seneste 
to kampe imod Skanderborg og Rødovre er mu-
ligheden for sejr først forduftet i kampens 3. og 
afgørende periode. Imod Skanderborg var de lo-
kale Tilst-drenge ligefrem spildominerende, men 
en større skarphed afgjorde kampen til modstan-
derens fordel. 

Udover at berige foreningen med en masse floor-
balllærdom imod landets bedste er det også hå-
bet, at ligaprojektet kan være med til at styrke 
opmærksomheden omkring floorball i Tilst. Samt 
måske på sigt at styrke den lokale opbakning, så 
floorball for alvor bider sig fast i Tilst. 

Målet med sæsonen sportsligt er at overleve og 
bide sig fast. Samtidig forsøge at skabe det øko-
nomiske fundament der skal til for at vedblive med 
at spille på højeste niveau. 

Hvis du har spørgsmål eller ideer til udvikling 
af projektet så kontakt

formand@aarhusfloorball.dk 
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Bordtennis

Beretning fra 
Bordtennis formanden

Af Jan Therkelsen

Formanden beretter
Så er sæson kommet i gang. Fantastisk at se alle de 
glade bordtennisspillere i hallen.
Både Ungdom og Senior er kommet godt i gang 
med træning mandage og torsdage. Nogle foræl-
dre/motionister træner med på de frie borde om 
torsdagen, og det fungerer rigtig godt. 
Vores samarbejde med senioridræt er også kommet 
i gang. Der bliver trænet og hygget torsdag formid-
dag i hallen. 
Samtidig er vi gået i gang med et forløb med Skjold-
højskolens SFO, hvor en træner spiller med 2. – 3. 
klasserne om onsdagen i efteråret. 

Vi ser også frem til at tage hul på holdturneringen 
og stævnerne for ungdom. Det næste store stævne 
bliver SISU stævnet i Brabrand hallen den 14.-15. 
oktober. Vi håber på mange glade tst’ere ved bor-
dene!!!

Vores træningstider i Hal 2 er:
Mandag 
Ungdom 19-20 (20.30) 
Senior 20-23

Torsdag 
+60 senior 10-12 (Senioridræt)
Ungdom og motionister 18-19.30 
Senior 19.30-23 (Her afvikles også hjemmekampe).
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Bordtennis

Turneringsstart 
i tst Bordtennis

I tst Bordtennis deltager vi igen i år i den jyske 
turnering med følgende hold:
tst 1 ligger i Jyllandsseriens Pulje 2. Kim, Jan, 
Michael & Peter udgør holdet. tst 1 har vundet 
sæsonens første med 10-4 over Rønde BTK. Vi har 
store forventninger til holdet, som sagtens kan blan-
de sig i toppen af puljen.

tst 2, tst 3 og tst 4 ligger alle i Serie 1.
tst 2 består af Jesper, Knud og vores nyeste mand, 
Kristian, som er kommet til efter nogle års pause fra 
bordtennis. Holdet tabte knebent sæsonens første 
kamp med 4-6 til Hørning. 

tst 3 udgøres af Kenneth, Gynter og Rune, som 
efterhånden har dannet hold sammen igennem 
mange sæsoner. Holdet har endnu ikke været i 
kamp.

tst 4 består af Claus, Brian og Lars, der også har spil-
let sammen de senere år. Holdets første kamp var 
en svær udekamp i Hirtshals, og den lange tur sad 

måske i benene, for de tog hjem med et 9-1 neder-
lag.

tst 5 er oprykker i Serie 2, men vel at mærke fra Serie 
4. Holdet med Ibrahim og Kenneth er forstærket 
med Maria, som er vendt tilbage og ved at spille sig i 
form. De tabte holdets første kamp 2-8 til Silkeborg, 
men det var faktisk tættere end det umiddelbart 
lyder med flere tætte kampe, som desværre ikke gik 
tst’s vej.

Vi har også et par ungdomshold, men her er turne-
ringen ikke startet endnu. 

Skulle man have lyst til at se bordtennis, så ligger 
vores hjemmekampe typisk torsdag aften i Hal 2. 
Man kan naturligvis også få et bat i hånden, hvis 
man skulle ønske det, så kom frisk!

Med venlig hilsen
Peter Breiner Larsen
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Svømning

Brænder du for svømning og har lyst til at lære 
andre at svømme med henblik på at udvikle 
svømmernes svømmeteknik, og ikke mindst give 
glæden ved svømning videre, så er du måske vores 
kommende Talent/Konkurrenceholdstræner. 

Dine konkrete arbejdsopgaver bliver:
-  At være aktiv på kanten 2 gange om ugen
-  Planlægning af undervisning
-  Bestemme hvilke stævner tst skal deltage i 
-  Deltagelse i diverse stævner i løbet af sæsonen
-  Tilmelding af svømmerne til stævnerne

Holdet består af ca. 25 søde svømmere i alderen 
8-15 år, hvor der er et talent- og et konkurrence-
hold. Talentholdet er oprykkere fra det tidligere 
hold, hajholdet, og konkurrenceholdet er tiltænkt 
til de ældre svømmere og børn, der gerne vil 
svømme endnu længere og deltage i flere stævner. 
Det vil sige, at der er ”to hold i ét”. Holdet bliver 
derfor splittet op i hhv. talent- og konkurrence-
hold, og du vil være træner for begge hold på 
samme tid. Det er helt op til dig, hvordan du gerne 
vil tilrettelægge og undervise disse hold. 

Vores kommende drømmetræner
-  Har erfaring med konkurrencesvømning
-   Kan udarbejde programmer og rette teknik på 

alle niveauer
-   Kan samarbejde med holdets øvrige trænere, 

bestyrelse og forældre
-   Er udadvendt og engageret i arbejdet med børn 

og unge
-   Kan motivere og inspirere svømmerne til at elske 

at svømme 

Tiltrædelse snarest.

Hvis dette lyder som jobbet lige for dig, så send en 
ansøgning med et par ord om dig selv og gerne 
CV til Janina Christensen på janina@hellwig.dk. 

Vi glæder os til at høre fra dig!

tst Svømning
Tilst Skolevej 13 A, 8381 Tilst

Talent/konkurrenceholds-
træner søges

tst Svømning søger en engageret og dygtig træner til 
Talent/Konkurrenceholdet. 

Havkærvej 13 • 8381 Tilst • Tlf. 86 24 18 22 
www.tilstvvs.dk
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• bl ik
• vand
• varme
• sanitet
• venti lation
• smedearbejde
• 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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Svømning

Vi søger både trænere, som vil varetage undervis-
ningen på land, og hjælpetrænere, som skal fun-
gere som hjælpere i vandet for træneren. 

Vi ønsker en svømmetræner, som:
-   Kan varetage en undervisning af små børn 1-2 

gange om ugen
-   Har en vis flair for svømning og er glad for vand
-   Har masser af energi, som kan smitte af på børn-

ene
-   Elsker at arbejde med børn og har forståelse for 

børns behov 
-   Er ansvarsbevidst

Som træner skal du være fyldt 16 år.

Vi ønsker en hjælpetræner, som:
-   Er glad for vand
-   Altid er smilende og glad
-   Har gåpåmod og er ikke bange for at hjælpe
-   Har forståelse for børn og deres behov
-   Er ansvarsbevidst

Som hjælpetræner skal du være fyldt 12 år. 
 
Du kan komme til at arbejde med 4-årige såvel 
som 12-årige - alt afhængig af hvilke(t) hold, du 
får tildelt. 

Holdoversigten ser således ud:
-   Haletudser: 4-6 år (træner, hjælpetræner)

-   Frøer: 5-8 år (træner, hjælpetræner)
-   Delfiner: 7-10 år (træner)
-   Hajer: 9-12 år (træner)

Hvis dette lyder som jobbet for dig, så send en an-
søgning med et par ord om dig selv og gerne CV 
til Janina Christensen på janina@hellwig.dk. 

Vi glæder os til at høre fra dig!

tst Svømning
Tilst Skolevej 13 A, 8381 Tilst

Derudover søges også 
nye svømme- og 
hjælpetrænere

tst Svømning søger ydermere også et sæt af 
nye svømme- og hjælpetrænere til undervisning af 

vores børnehold. 
Du skal ligeledes have en passion for svømning og være 

lidt af en vandhund, der elsker at arbejde med børn.  

Banksnak glider 
bedre ned over 
en kop kaffe. 

ONLINE OFFLINE

Tilst Skolevej 31 • 8381 Tilst • 8630 3670 •tilst@djurslandsbank.dk
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GÆSTESVØMNING / OFFENTLIGT ÅBEN I 
SVØMMEHALLEN 

ONSDAG FRA KL. 1900-2100 – SENESTE BILLETSALG KL. 2010 

LØRDAG FRA KL. 1100-1300 – SENESTE BILLETSALG KL. 1210 

 

BILLETPRISER PR. GANG FOR 50 MINUTTER : 

 OVER 18 ÅR   -- 30,00 KRONER 

UNDER 18 ÅR   -- 15,00 KRONER 

 FOREVISNING AF GYLDIGT STUDIEKORT -- 15,00 KRONER 

DESUDEN ER DER MULIGHED FOR AT KØBE ET KLIPPEKORT TIL 125,00 KRONER  

( 1 KLIP PR BARN/STUDIEKORT – 2 KLIP PR VOKSEN ) HVOR PRISEN  PR GANG SÅ ER: 

 OVER 18 ÅR    -- 25,00 KRONER 

 UNDER 18 ÅR   -- 12,50 KRONER 

  FOREVISNING AF GYLDIGT STUDIEKORT -- 12,50 KRONER 

SVØMMEHALLEN ER DELT OP I 2 OMRÅDER: 

- DELS TIL BØRN OG LEG    
- DELS TIL ALMINDELIG SVØMNING  

DER ER SAUNA I FORBINDELSE MED OMKLÆDNINGSRUMMENE 

TST SVØMNING 

NYHED..!!!!! 

TST SVØMNING HAR FÅET SPABAD  

Svømning
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tilstbilsyn.dk
Blomstervej 6 

Åbent til kl. 17:30 i hverdage!

99,4% 
kundetilfredshed

86 242 242
Online 

booking eller

Tilst Autoteknik
Tilst skolevej 38 • 8381 Tilst • Tlf. 8624 1244 
info@tilst-autoteknik.dk • tilst-autoteknik.dk

Du får altid 3 års garanti 
på nye reservedele

Når du får bilen serviceret og repareret 
hos AutoMester, står vi ved vores arbejde. 
Derfor giver vi altid 3 års garanti på alle nye 

reservedele, som vi sætter i bilen.
Det er alt sammen for at give dig ekstra 
tryghed og gøre dig bedre kørende.

- så er du bedre kørende
 Bevar din 
fabriksgaranti

Ekstra 
tryghed
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Badminton

Efterår i Badminton
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Badminton

Sæsonen er kommet godt fra start på trods af 
store udfordringer grundet vandskaden i Tilst hal-
len. Fleksibiliteten fra spillere og trænere har gjort 
det muligt, at gennemføre de fleste træninger 
om end på andre tidspunkter og lokationer. Der 

er fortsat en stor tilgang af nye spillere, og vi ser 
klart, at badminton fortsat er en værdsat sports-
gren for de unge, og vores trænere er super gode 
til at modtage nye spillere i mange aldersgrupper.
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Badminton
Vores trænerteam er meget 
stabilt, så børnene kender dem 
rigtig godt, og trænerne kender 
børnene. Dette giver mulighed 
for at træningen tilrettelægges 
bedst muligt således alle får ud-
bytte og fremgang. Allerede, på 
nuværende tidspunkt i sæsonen, 
er nogle spillere blevet rykket op 
på andre hold som følge af de-
res udvikling og vilje. På træner-
siden har klubben ansat Jens 
Stadsgaard til at træne hold 1. 
Jens har været træner i en del 
større klubber og brænder for 
badminton og vil helt sikkert 
give nogle spillere et stort ryk 
fremad grundet hans sociale/
team holdninger samt tekniske 
viden.

Børnene er begyndt at snakke 
om og glæde sig til Bov-turen, 
som løber af stablen 3. til 5. 
november. Der forventes ca. 50 
spillere + trænere og forældre 
fra ungdomsudvalget, som alle 
vil få en fantastisk weekend 
ligesom sidste år (se billeder). 
Trænerne vil igen i år være med 
og give coaching under kam-
pene, så det bliver en både 
hyggelig og lærerig weekend 
sammen med kammeraterne. 
Energidepoterne bliver brugt på 
banen, men helt sikkert også 
fyldt op igen, for dem, der vil 
gå en tur over grænsen for at 
shoppe.

Holdturnering mod de andre 
klubber i omkringliggende haller 
er meget efterspurgt af spillerne 
og de støttes af deres forældre, 
som både agerer chauffører, 
coacher og er holdledere. I år 
stiller vi med 5 tst hold + et 
enkelt U17 hold med spillere 
kombineret fra tst og Søften. 
Vi håber, at holdene igen i år vil 
klare sig godt, vinde en masse 
kampe og ikke mindst opleve et 
fedt kammeratskab på holdet. 



  17

Badminton

Der er fart på 
i tst Badminton

Vi er nu godt en måned inde i den ny sæson. 
Og hvilken måned. Udfordringen med at finde 
alternative haltider, få styr på aftaler med spon-
sorer og Ketschersport omkring nyt klubtøj og få 
tilmeldinger til sæsonens holdkampe på plads er 
bare noget af det der har været på dagsordenen. 
Det har betydet, at mange personer har bidraget 
til afvikling af konkrete arbejdsopgaver. Dette er 
sket med stort engagement og godt humør. I en 
opgavetung periode har vi som afdeling virkelig 
formået at stå sammen. Tak til alle jer, der har in-
vesteret tid og kræfter i at få tingene til at gå op i 
en højere enhed.

Vi kan ikke sige noget konkret om hvornår vi er 
tilbage i Tilsthallen, men vi glæder os til det sker.  
Aftalerne omkring levering af nyt tøj er ved at være 
på plads og tøjet kan bestilles online. Vi er ved at 
arrangere endnu en eftermiddag, hvor der bliver 
mulighed for at prøve tøjet, noget der specielt har 
været ønsket af mange forældre til ungdomsspill-
ere.

Vi ser frem til at komme i gang med holdkampe 
igen. Som det er blevet annonceret, er vores se-
niorhold allerede kommet godt i gang med et smalt 
nederlag til puljefavoritten AB samt en storsejr på 
10-1 over Højbjerg. Det er så fedt at mærke sam-
menholdet i truppen og den gode opbakning fra 
tilskuerne til kampene. Mere af det, tak!

I og med der sker rigtig meget lige nu, er det vigtigt 
for os i bestyrelsen, at have føling med hvad der 
sker i afdelingen. Det kan kun lade sig gøre, hvis 
informationen fra medlemmerne flyder. Så kom og 
få en snak, hvis der er noget i oplever som prob-
lematisk, eller brænder for.

På vegne af tst Badminton
Henrik Tvermoes

Formand

Hasle Tømrer�rma ApS

Hasle Tømrer�rma ApS
SNEDKER -MASKINSNEDKERI

SNEDKER -MASKINSNEDKERI
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Fjerbolden

Fjerbolden er en støtteforening for tst badminton. 
Fjerbolden giver tilskud til specielt ungdom- og 
seniorafdelingen, når de er til stævner, badmin-
tonlejre, juleturnering m.m. herunder kan nævnes 
ungdomsafdelingens årlige tur til Bov i Sønderjyl-
land, hvor tæt ved halvdelen af ungdomsafdelin-
gen deltager. 
Meny og Anelyst Autoteknik-Tilst har været no-
gle fantastiske sponsorer til vores Djursland Bank 
Langelinieløb.

Indtægterne i Fjerbolden kommer fra vort år-
lige ”traditionsrige” cykelløb, tst Langelinieløbet 
Djursland Bank, som vi i år kørte for 36. gang. Den 
07.05.2017 kørte 600  ryttere en af de 5 ruter på 
135, 90, 54, 31 eller 10 km. Det blev takket være 
vore mange gode sponsorer og et præmiebudget 
på kr. 53.000 en rigtig god og dejlig dag.

Til Langelinieløbet 2018 der løber af staben d. 
27.05.2018 vil vi lave nogle ekstra tiltag, for at få 

Fjerbolden
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Fjerbolden

nogle flere børnefamilier fra lokalområdet til at 
deltage.

Tst Langelinieløbet Djursland Bank har start 
og mål, hos
LS Intertank, i True.
Se www.langelinieloebet.dk

Alle kan blive medlem af Fjerbolden, ved at ind-
betale et årligt kontingent på kr. 50.- 

Bestyrelsen består af :
Formand, Bjarne Vangsgaard
Kasserer Tina Gam
Sekretærer: Dan Dinesen, Matias Raahauge, Claus 
Vestergaard

Venlig hilsen
Bjarne Vangsgaard

86240503

Fjerbolden
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Charmerende villa fra 1887 midt i Tilst.

Tilst Villa, 1 fam.
Tilst Skolevej 4
Charmerede ejendom opført i 1887 i røde teglsten og med rødt tegltag -
perfekt for det unge par eller nyopstartet familie. Boligen indeholder høj-
loftet stue med flotte plankegulve, synlige bjælker i loftet og udgang til
den overdækket terrasse samt have.

Kontant: 1.795.000
Ejerudgift pr. md.: 2.104
Udbetaling: 90.000
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: 8.157/6.834

Bolig m2: 92
Stue/vær: 1/3
Byggeår: 1887
Sag: 03020170145

Grund m2: 625
Carport m2: 26

Energi: D

Lukket villavej - 60ér villa med nyere tag.

Tilst Villa, 1 fam.
Primulavej 5
I det hyggelige Blomsterkvarter udbydes denne fine velbeliggende villa på
lukket vænge til salg. Boligen er opført i 1967 og tilbygget med en rumme-
lig fuldmuret stue i 1977. der er i 2012 efterisoleret, lagt nyt tag samt nye
tagrender.

Kontant: 2.195.000
Ejerudgift pr. md.: 2.651
Udbetaling: 110.000
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: 9.957/8.343

Bolig m2: 138
Stue/vær: 2/3
Byggeår: 1967/1977
Sag: 03020170130

Grund m2: 793
Udhus m2: 6
Carport m2: 25
Energi: D

Smuk og unik ejendom med
yderst attraktiv beliggenhed midt i Tilst.

Tilst Villa, 1 fam.
Østermarksvej 22
Villaen har en perfekt beliggenhed for enden af lukket vænge direkte ud til
det grønne område. Her får du mange gode kvadratmeter, inde som ude.
Desuden tag fra 2006!

Kontant: 3.995.000
Ejerudgift pr. md.: 2.590
Udbetaling: 200.000
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: 18.068/15.143

Bolig m2: 204
Stue/vær: 1/4
Byggeår: 1997
Sag: 03020170068

Grund m2: 868
Carport m2: 34

Energi: C

Stort rækkehus i børnevenlige
Skjoldhøjparken.

Tilst Rækkehus
Drejøvænget 63
Her har I mulighed for at erhverve et af de populære rækkehuse i Skjoldhøj-
parken.  Ejendommen byder på mange gode kvadratmeter og er beliggen-
de for enden af lukket vænge ud til grønt område.

Kontant: 2.295.000
Ejerudgift pr. md.: 2.595
Udbetaling: 115.000
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: 10.400/8.714

Bolig m2: 169
Stue/vær: 1/5
Byggeår: 1976
Sag: 03020161261

Grund m2: 380
Carport m2: 9

Energi: C

Villa beliggende direkte til Tilst Bypark.

Tilst Villa, 1 fam.
Lyngsvinget 25
Villaen er opført i 1962 og tilbygget i 1971. Taget er fra 2014, hvor der også
er lagt nyt undertag og efterisoleret. De fleste af vinduerne er skiftet til
lavenergi med træ/alurammer i 2015/2016.

Kontant: 2.895.000
Ejerudgift pr. md.: 2.909
Udbetaling: 145.000
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: 13.106/10.984

Bolig m2: 161
Stue/vær: 2/4
Byggeår: 1962/1971
Sag: 03020170062

Grund m2: 770
Kælder m2: 62
Garage m2: 18
Energi: D

SØGES!

Nyere villa i Tilst
Vi har netop solgt rækkehus for lille familie

og leder nu efter et nyt hjem til dem!

Familien drømmer om:

- Nyere villa i Tilst

- Minimum 4 værelser

- 2 badeværelser

- Indflytningsklar

Har I boligen?
 

Ring til danbolig Tilst på tlf. 8624 511

www.danbolig.dk/matchmaker
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Alle søger bolig online. 
Sørg for at de ser din.
Kom ind og hør hvordan 
eller læs mere på 
danbolig.dk/clevr

Sabro Rækkehus
Stillingvej 106
Boligen byder på rummelig og lys stue med parket og plads til både sofaar-
rangement og spisebord, samt med udgang til skøn overdækket terrasse
og nem have med udsigt over de omkringliggende marker. 1. salen indehol-
der 3 gode lyse værelser, samt mindre kontorværelse.

Bolig m2: 100
Stue/vær: 1/4
Byggeår: 1989
Sag: 03020170067

Carport m2: 33

Energi: B

SOLGT MED DANBOLIG CLEVR

Tilst Villa, 1 fam.
Lyngsvinget 18
Denne charmerende rødstensvilla er opført i 1963 med opmurede gavle og
med en tilbygning fra 1973. I får 130 veludnyttede kvadratmeter og med en
grund på 854 m2. Ejendommen er beliggende tæt på både indkøb, insituti-
oner, skole og bybus 3A til Aarhus C

Bolig m2: 130
Stue/vær: 1/3
Byggeår: 1963/1973
Sag: 03020170052

Grund m2: 854
Garage m2: 29

Energi: E

SOLGT MED DANBOLIG CLEVR
Tilst Villa, 1 fam.
Tilst Østervej 7D
danbolig Tilst har nu fornøjelsen af at udbyde denne skønne og lyse 1½
plans villa - helt perfekt til den nyopstartede familie!Ejendommen er op-
ført i 2007 i gode kvalitetsmaterialer og med god indretning. Den er belig-
gende i den gamle charmerende del af Tilst med udsigt.

Bolig m2: 127
Stue/vær: 1/3
Byggeår: 2007
Sag: 03020170038

Grund m2: 415
Carport m2: 34

Energi: B

SOLGT MED DANBOLIG CLEVR
Tilst Villa, 1 fam.
Østervænget 26
Denne lækre familievilla på 162 kvadratmeter ligger på en stor solrig grund
på en lukket stikvej i populært kvarter i Tilst. Villaen er opført i 2010 og I
skal derfor ikke bekymre jer om renoveringsprojekter eller vedligeholdelse.

Bolig m2: 162
Stue/vær: 1/4
Byggeår: 2010
Sag: 03020161186

Grund m2: 884

Energi: B

SOLGT MED DANBOLIG CLEVR

Tilst Villa, 1 fam.
Blomstervænget 23
Skøn familievilla med gulvvarme overalt. Ejendommen er beliggende i ny-
ere udstykning i Tilst, tæt på et væld af indkøbsmuligheder, busforbindel-
ser, skoler, institutioner og gymnasium. Der er under 8 km ind til Aarhus C
og kort køreafstand til motorvejsnettet E45.

Bolig m2: 176
Stue/vær: 1/5
Byggeår: 2011
Sag: 03020161091

Grund m2: 830

Energi: A2

SOLGT MED DANBOLIG CLEVR
Tilst Villa, 1 fam.
Orøvænget 1
Stort køkken/alrum i åben forbindelse med stuen. Her er parketgulve og
masser af plads til det store spisebord. Fra alrummet er der udgang til den
skønne sydvendte terrasse/have. 5 gode værelser, samt multirum og stort
badeværelse.

Bolig m2: 178
Stue/vær: 1/6
Byggeår: 1979/1998
Sag: 03020151200

Grund m2: 947
Carport m2: 23

Energi: D

SOLGT MED DANBOLIG CLEVR
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Nestor

“Stemningsbilleder fra 
Nestors bustur til Samsø 

den 16. august, hvor 
47 glade deltagere havde 

en fin tur øen rundt i 
strålende solskin.”
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Nestor

Kommende arrangement i Nestor:
Torsdag den 9. november kan vi byde velkommen til foredragsholder 
Niels Ole Frederiksen, som er født og opvokset i Horsens Statsfængsel, 
hvor hans far var inspektør. Foredraget kommer med nogle glimt fra 
tiden efter krigen og halvtressernes Danmark og fortællinger om nogle 
af de fanger, som foredragsholderen som barn kom i kontakt med. Det 
bliver også en beretning om den mest berømte af alle udbrydekonger i 
Danmark, nemlig den legendariske Carl August Lorentzen. 

Indbydelse udsendes senere.
Mvh/Elsa 
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I tennisafdelingen har vi, på trods af lunefuldt 
sommervejr, haft en god sæson 2017, som nu 
nærmere sig afslutningen.
En sæson, hvor mange børn og unge har deltaget 
i de ugentlige træningssamlinger, hvor Mik Hul-
gaard med hjælp af Varun og Britta har givet gode 
råd om spillet.
Mik og Varun har også givet gode råd til en del 
seniorer.

Også i år har der været afholdt klubmester-
skab
Lørdag den 9. september blev der spillet 
klubmesterskaber for seniorer. 

10 spillere var tilmeldt. De blev af turneringsle-
delsen (Lars Lorentzen og Bent Andersen) sat 
sammen, så der blev 5 nogenlunde lige stærke 
doublepar.
Der blev spillet alle mod alle på tid. Nr. 1 og 2 
mødtes til sidst i finalen, hvor der blev spillet et 
helt sæt. Undervejs blev der spillet mange jævn-
byrdige kampe.
Anette Trojahn Kristiansen og Bent Andersen 
vandt alle 4 indledende kampe, mens der måtte 
fintælling til for at finde finalemodstanderne.
Det blev Gitte Vasegaard og Martin Hørup Basse.
Finalen endte med en sejr på 6-3 til Anette og 
Bent.

Så er tennissæsonen
 ved at være slut

Tennis



Tennis

Flot bedrift af Anette, der først er begyndt på ten-
nis i denne sæson. 
Alt i alt en vellykket dag på tennisbanerne, hvor 
der blev sluttet af med præmieoverrækkelse og 
fælles pizza-spisning. 

Vi har også deltaget med tre hold i DGIs hold-
turnering
Det er mange år siden, at så mange har haft lyst til 
at spille turneringstennis. 
Vi havde to hold med i 2-mands herrerækken og 
et hold med i 4 personers mix-rækken. 
De sportslige resultater har været noget svingende 
i løbet af sæsonen. Det bedste herrehold vandt 
deres række og rykker op i den bedste DGI-række. 
De to andre hold spillede flere jævnbyrdige hold-
kampe, men måtte som oftest trække det korte 
strå. 
Men pyt med resultaterne, for alle tre hold har 
haft nogle hyggelige og sjove stunder med både 
mod- og medspillere.

Også i den kommende vinter har vi i samarbejde 
med Brabrand Tennisklub lejet Skjoldhøjskolens 
hal hver lørdag fra kl. 12-14, hvor der vil blive 
spillet skumtennis med høj puls.
Deltagerprisen for hele sæsonen er 100 kr. for 
voksne og 50 kr. for børn og unge.

Nærmere information om startdato, betaling og 
tilmelding følger snarest på hjemmesiden og Face-
book.
Husk det nye link til hjemmesiden: http://tst-tilst.
dk/tennis
Selv om træningsdagene er slut for i år, så 
fortsættes der med mandags- og onsdagstræf så 
længe vejret tillader det, ligesom anlægget selvføl-
gelig kan bruges af alle medlemmer på alle dage.
Tst Tennis takker alle for en god sæson og glæder 
os til foråret, og vi håber at vi mødes igen til en ny 
sæson 2018 på vores baneanlæg.
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Håndbold

tst Håndbold havde lørdag d. 23. September hele 
3 hold med til årets udgave af Skovby Cup.
Det skulle vise sig at være en god ide.
Vores ene U10 pigehold gik hele vejen til A-finalen 
og vandt Guld. FLOT!!
Det andet U10 pigehold tabte desværre deres C-
finale, men fik alligevel en flot sølvmedalje med 
hjem.

U12 pigerne vandt ligeledes deres C-finale, så også 
her fik de metal af den fineste slags med hjem.
Alt i alt tegner det sig for at blive en spændene 
sæson for tst Håndbold.

På vegne af alle forældre og klubstab: ”Tak for en 
fantastisk dag piger...”

En lørdag i 
medaljernes tegn



  29

Håndbold



30

Håndbold

Personer der vil hjælpe vores i forvejen pressede 
trænere, og vil være med til at gøre vores passion 
for håndbold endnu sjovere. Og måske hjælpe os 
med at blive endnu bedre.

Vi er en håndboldafdeling der  udvikler sig eks-
tremt hurtigt, men har måtte indse at processen 
er gået lidt i stå da vi ikke kan få frivillige nok til at 
give et nap med i den daglige træning.

Derfor står vi akut og mangler :
•  Trænere til et af vores U10 pigehold
•  Hjælpetrænere til begge vores U10 pigehold.
•  Hjælpetrænere til vores U12 pigehold. 
•  Holdledere til U10 og U12 pigerne.

Erfaring er ikke et krav, men lidt kendskab til hånd-
bold vil naturligvis ikke gøre noget. 
Så er du tidigere træner, håndboldspiller, efter-
lønsmodtager, pensionist eller brænder du bare 
for at hjælpe vores talenter på rette spor, så er det 
lige dig vi har brug for.

Kom og vær med til at skabe et endnu sjovere 
miljø for vores ungdomshold.

Hvis dette vækker din/jeres interesse eller har i 
spørgsmål, så kontakt afdelingsformand
Niels Andersen og hør hvad du kan bidrage med 
E-mail: haand.formand@tst-tilst.dk
Tlf: 60 46 72 27

Glade håndboldpiger 
søger...



  31

Håndbold

tst Håndbold er igen klar med Serie 3 damehånd-
bold i Tilst.
Efter en fremragende afslutning på sidste sæson, 
lykkedes det lige akurat ikke vores damer at rykke 
op i Serie 3....troede vi....Det viste sig at der al-

ligevel blev en plads til de hårdtkæmpende damer 
i det lidt mere fine selskab.
Så det er igen tid til at se Seniorhåndbold i vores 
lokale afdeling.

Serie 3 damer i Tilst

På grund af vandskaden i Tilsthallen, har vi 
været nødsaget til at rykke lidt rundt på hele 
afdelingen, mht. træningstiderne og kampene.
 
Det har været et stort puslespil, men de sidste 
brikker er heldigvis faldet på plads.
De midlertidige træningstider ser således ud:

U6 mix og U8mix er lukket ned pga. manglende træner...desværre

U10 piger : 
Mandag  16.30 – 17.30 Tilst Hal 1
Onsdag 17.00 – 18.00 Langkær Gymnasiumhallen

U12 piger:
Mandag 17.00 – 18.00 Langkær Gymnasiumhallen
Onsdag 17.00 – 18.00 Langkær Gymnasiumhallen

Dame Senior:
Mandag 21.30 – 23.00 Skjoldhøjhallen
Onsdag 17.30 – 19.00  Skjoldhøjhallen
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Senioridræt

Et glad gensyn...
Tirsdag og torsdagsholdet

...NU ER VI IGANG !

Endnu en gang fuldt hus til sæsonens første inde-
træning i september.
Glade forventningsfulde seniorer kastede sig ud 
med stor appetit i de forskellige aktiviteter in-
dendørs.
Det være sig om tirsdagen til gymnastik, badmin-
ton, skumtennis, bordtennis, tæppecurling og 
bedste-volley, men også om torsdagen til badmin-
ton…..joooooo, fuld fart på fra begyndelsen.
Masser af snak i 3. halvleg i caféen, hvor somme-
rens aktiviteter blev udvekslet og der blev også 
plads til en lille sang.

Et lille antal fra sidste sæson havde besluttet, at 
slutte, men pladserne er allerede fyldt op - vel-
kommen til vore nye medlemmer...

VI HAR FORTSAT LEDIGE PLADSER
 – BÅDE TIRSDAG OG TORSDAG.

Yderligere information:
Tirsdagsholdet – Jytte Pedersen – tlf.86 24 13 20
Torsdagshold – Jørn Gilsaa – tlf. 20 65 47 71

Vores dygtige trænerteam: Rita Gabel – Jørn Gilsaa – Jytte Pedersen.
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Senioridræt

Ny aktivitet...
60+ bordtennis

Som en ny aktivitet her i efteråret tilbyder senio-
ridræt – i samarbejde med tst-bordtennisafdelin-
gen – 60+ bordtennis.

Dette på torsdage fra kl. 10.00-12.00 i hal 2.
Det er på samme tidspunkt, som senioridræt-bad-
minton spiller i hal 1.

Derfor har badminton og 60+-bordtennis fælles 
opvarmning og efterfølgende spilles hver for sig.
Og selvfølgelig fælles 3. halvleg i caféen – velkom-
men til vore nye medlemmer

Efter 3 runder, ser det ud til, at vi er på vej til få et 
hold op, at stå.

Alle er velkomne –  øvede såvel som uøvede.
Er du interesseret, så bare mød op en torsdag 
kl. 10.00 i tst-sktiv-centret på Tilst Skolevej 13A, 
8381 Tilst.

Yderligere information hos holdleder Jørn 
Gilsaa, mobil 20 65 47 71.



34

Senioridræt

Krolf...spillet for alle 
– prøv det!

Så står efteråret for døren, og krolfsæsonen er ved 
at slutte med hensyn til turneringer og stævner. 
Sæsonen er dog ikke slut med hensyn til den 
ugentlige træning, som faktisk kan køre hele året, 
hvis ellers vejret tillader det, og lysten til at spille 
er der.
Når vi ser tilbage på året 2017, har det faktisk 
været et fantastik godt år.
Den 05-04-17 startede vi sæsonen med indvielse 
af de to nye baner ved tst Aktivcenter. Grunden til 
flytningen var, at tilslutningen til krolf efterhånden 
var blevet så stor, at en bane ikke længere var nok, 
og vi kunne ikke udvide ved den gamle bane.
De nye baner var placeres på græsarealerne ved 
petanque banen og over for banen til beachvolley.
Til indvielsen var der mødt 25 spillere op, og in-

dvielsestalen blev holdt af senioridræts formand 
Bjørn Rasmussen. Der blev så spillet krolf i et par 
timer, og efterfølgende samledes vi alle i tst´s 
mødelokale til hygge med kaffe og hjemmebagt 
kage samt en enkelt til ganen. Alle havde en hyg-
gelig og spændende dag – en rigtig god start på 
sæsonen.
Ret hurtigt voksede afdelingen til 41 medlemmer, 
som er en forøgelse på 28% i forhold til 2016. Vi 
har dog stadig plads til flere medlemmer. 
I juni måned nedlagde vi banen over for beachvol-
ley banen, og etablerede en ny bane ved siden af 
banen ved petanque banen. 
Krolf er en af de hurtigst voksende sportsgrene, og 
der dukker flere og flere klubber op i hele landet. 
Dette bevirker så også, at mange klubber afholder 
krolftræf, hvor de inviterer de omkringliggende 
klubber i regionen til at komme og dyste. Dette 
benytter mange sig af, og stævnerne har som regel 
deltagelse af 90 til 160 spillere - alt afhængig af, 
hvor mange baner klubben råder over. Som regel 
koster det 40 kr. at deltage, og klubberne møder 
ofte op med mange spillere, som så i pauserne sid-
der og hygger sammen med alle de andre. Flere 
klubber har været ude at finde sponsorer og kom-
mer klædt i ens klubdragter.
De største arrangører er DGI og DAI, som sammen 
med klubberne står for arrangementerne.
I 2017 har vi fået 32 invitationer gennem DGI og 9 
invitationer gennem DAI.
Tst krolfafdeling har deltaget i 15 træf, hvor de på 
flot vis har repræsenteret klubben. 
Derudover har klubben deltaget med 2 hold i Aar-
hus Kaffecup under DAI. Det ene hold gik hele 
vejen og vandt på suveræn vis guldmedaljerne. 
Holdet bestod af Poul Nærum, Freddy Holm, Svend 
Poulsen, Kjeld Christiansen, Torben Brøndum og 
Bent Christensen – stort tillykke til dem.

Den 31-08-17 blev der under DAI afholdt Århus-
mesterskaber i krolf på tst´s baner. 52 spillere del-
tog, og tst deltog med 9 spillere. Desværre fik vi 
ikke en Aarhusmester, men til gengæld vandt vi 
både sølv og bronze, og det endda i både dame- 
og herrerækken. Super flot gået.
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Et kæmpe tillykke til medaljetagerne

Og mere……Endnu et flot resultat til tst krolf

Lørdag den 9. september 2017 blev der under 
DGI afholdt Landsmesterskaber i krolf for hold á 4 
spillere (herrer / damer) på krolfbanerne i Voldum. 
tst var repræsenteret med to spillere (Bente og 
Bent Christensen), som sammen med to spillere 
fra Tranbjerg (Bente og Mogens Grænse) dannede 
et hold. Vi fik os spillet frem til kvartfinalen i A-
slutspillet, hvor vi tabte. Ialt deltog der 32 hold 
med 128 spillere, så det må siges, at være et flot 
resultat, at nå kvartfinalen.
Hvis du vil prøve, at spille krolf – så mød op. Vi 

spiller onsdag formiddag kl. 10 til kl. 12. Selvom 
du aldrig har prøvet det før, så mød op lær spillet 
at kende – vi skal nok hjælpe dig i gang, og ud-
styret låner du af klubben. Det sociale spiller en 
stor rolle i klubben, og alle ved godt, at vi ikke alle 
kan være lige gode, men der er plads til alle. Det 
primære er spillet og det sociale. 
Man bliver bidt af spillet, og vi er ca. 25 spillere 
i gennemsnit hver gang. Efter træningen samles 
vi ofte bagefter til en snak og en kop medbragt 
kaffe.

Nærmere information hos 
Bent Christensen – mobil 29 63 81 97 eller 

Torben Brøndum – mobil 60 83 53 65

Damerækken:
Guld    :  Bente Grænse (th) - Hammelbanen
Sølv    :  Ilse Høyer (midt) - tst
Bronze :  Ingelise Bentzen (tv) – tst

Herrerækken:
Guld    :  Arne Nielsen (midt) - Bøgeskovhus
Sølv    :  Poul Nærum – tst (th)
Bronze : Søren Bomholdt – tst (tv)
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Senioridræt

De Gamle Travere...
er godt gående...

hele året!

Vi har haft en rigtig god forårs- og sommer sæson 
og har været afsted hver mandag uanset vejret. 
Det har for det meste været godt travevejr.
Vi har haft en rigtig god medlemstilgang her til 
efterårssæsonen og er nu 26 medlemmer, men 
der er stadig plads til flere.

Godt tempo på pramdragerstien.

Vi holder et rimeligt godt tempo når vi traver men 
der er også tid til at hyggesnakke undervejs og tid 
til at nyde naturen og vejret. 
Fredag d. 16. juni havde vi en rigtig god tur fra 
Silkeborg til Svostrup kro hvor vi fik en god frokost 
for derefter at gå tilbage igen, hvis man havde 
benkræfter til det, ellers nøjedes man med den 
ene tur på ca. 13 km..
Vi var 23 deltagere og de 11 gik alle 26 km. Det 
var en rigtig god tur som godt kan gentages en 
gang.
I dagens anledning havde vi inviteret andre inter-
esserede travere til at være med og jeg tror at alle 
virkelig nød det gode vejr hen over og langs med 
Gudenåen.

DAI Landsdækkende skridttællerkonkurrence 
2017
174 personer i Danmark deltog i dette års skridt-
tællerkonkurrence. På de to uger konkurrencen 
løb over, blev der ialt gået 21.999.608 skridt.Til-
lykke til vinderen af DAI’s Skridttællerkonkurrence 
2017, som blev Feldborg Krolfklub med 194.487 
gåede skridt i gennemsnit, men Nr. 2 blev tst 
senioridræt i Århus med 184.694 gåede skridt i 
gennemsnit og nr. 3 blev Frederiksholm/Dynamo 
fra København, med 183.873 skridt i gennemsnit.
Et flot resultat af ”de gamle travere” – tillykke…..
     

Vi er nu godt i gang med efterårssæsonen og 
håber på mange gode ture og hyggeligt samvær, 
ikke mindst omkring den gode kop kaffe når turen 
er slut.

Hvis du får lyst til at gå med så ring til Klaus 
Bjørn 40562413 og få en snak eller kom en man-
dag kl. 13.00 ved tst hallen, så kan du prøve om 
det er noget for dig. God motion og hyggeligt 
samvær i et par timer.
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Senioridræt

Se i øvrigt vores hjemmeside på: www.tst-tilst.dk/senioridraet, hvor navne, 
tlf. og adresser på instruktører og bestyrelse kan findes!

03.10.17 Alle Café Foredrag ”Føje liv til årene” af Gitte Skovdal kl. 13.00-ca. 14.00
12.10.17 Torsdag + Café Torsdagstræf m. ”Humor i tilværelsen” af 
  Bordtennis Ejvind Nielsen kl. 12.00-ca. 14.00
27.10.17 Krolf Havkær Sæsonafslutning (separat indbydelse er udsendt)
  Lok.Center
07.11.17 Tirsdag Hal 1-2 Træning udgår pga. Floorball´s Landsdækkende 
   Skolefloorball
08.11.17 Tirsdag Hal 1-2 Træning 12.30 - 14.00 (erstatning for ann.
   træning 07.11.17)
14.11.17 Tirsdag Café ”Tirsdagstræf” kl. 12.00 (nærmere tilgår)
21.11.17 Bestyr. Mødelokale Bestyrelsesmøde kl. 12.00
19.12.17 Tirsdag Café Juleafslutning
21.12.17 Torsdag + Café Juleafslutning
 Bordtennis
04.01.18 Torsdag+ Hal 1-2 Træningsstart 2018
 Bordtennis
09.01.18 Tirsdag Hal 1-2 Træningsstart 2018
30.01.18 Alle  Senioridræts 25-års jubilæumsfest (nærmere tilgår).

Senioridræts 
aktivitetskalender:

Klaus Bjørn modtager pokalen af Aase Klitte Holmgren/DAI.Pause og masser af hygge på Svostrup Kro.
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Karate

Læs mere eller se flere billeder på 
www.tstkarateskole.dk eller på facebook

Træningstider
Vi er i fuld gang igen efter sommerferien så har du lyst til at prøve 
kræfter med karate og lære selvforsvar så kom og træn med!
Tirsdag  Børn (9 – 13 år)  kl. 17.00 – 18.00  Lille sal (2)
  Junior/Senior  kl. 18.00 – 19.30  Lille sal (2)
Torsdag Børn (9 – 13 år)  kl. 17.00 – 18.00  Store sal (1)
 Junior/Senior  kl. 18.00 – 19.30  Store sal (1)
Fredag  Kata/Kamp kl. 17.00 – 18.30  Lille sal (2)
Søndag  Fri træning  kl. 10.00 – 12.00  Lille sal (2)
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Badminton
Henrik Tvermoes
Holmstruphøjvej 7, 8210 Århus V
bad.formand@tst-tilst.dk
Tlf. 60 94 92 83

Bordtennis
Jan Therkelsen
Gavnøvænget 46, 8381 Tilst
Mobil 21669180
JT@Furniture4ever.dk

Cykling
Jesper Hvam
Østervænget 28, 8381 Tilst
cyk.formand@tst-tilst.dk
Tlf. 20 44 40 40

Floorball
Formand Lars Erik Bartels, 
Tulipanvej 22a, 8240, 
formand@aarhusfloorball.dk, 
Tlf. 22 79 25 23

Fodbold
Henrik Horup Andersen
formand@tst-fodbold.dk
Tlf. 30 72 00 56

Gymnastik
Lisa Snedker
gym.formand@tst-tilst.dk
Tlf. 53 61 81 99

Håndbold
Niels Andersen
haand.formand@tst-tilst.dk
Tlf. 60 46 72 27

Karate
Lars T. Sørensen
Bymosevej 35B, 8210 ÅrhusV
kar.formand@tst-tilst.dk
Tlf. 86 15 40 99

Løb
Tino Dainese 
tino.dainese@gmail.com
Tlf. 60 39 49 00

Senioridræt
Bjørn Rasmussen
Søhøjen 33, 8381 Tilst
senior.formand@tst-tilst.dk
Tlf. 40 35 32 37 - Tlf. 86 24 00 75

Svømning
Mike Hiltmar
Tornballevej 105, 8381 Tilst
svoem.formand@tst-tilst.dk
Tlf. 41 74 42 60

Tennis
Lars Lorentsen
Kærmindevej 9, 8381 Tilst
ten.formand@tst-tilst.dk
Tlf. 86 24 60 23

Volleyball
Esben Bjerregaard Svenningsen
vol.formand@tst-tilst.dk
Tlf. 51 92 74 64

Fjerbolden 
- en støtteforening i tst 
Formand Bjarne Vangsgaard
Mejløvænget 8, 8381 Tilst
Tlf. 86 24 05 03
fjerbolden.formand@tst-tilst.dk

Hånd-Hånd
- en støtteforening i tst
Formand Inger-Marie F. Jensen 
haand-haand@tst-tilst.dk

Nestor
- en støtteforening i tst
Formand Gunnar Due–Hansen
Tlf. 86240775, 
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, budget, regnskab

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

Anlæg, samarbejdsudvalg

Forretningsudvalgsmedlem
Tino Dainese
60 39 49 00
tino.dainese@gmail.com

PR

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

Webmaster
P.t. ubesat, 
Allan Jensen fungerende
22 77 73 22
webmaster@tst-tilst.dk



Områdets mest
sælgende
ejendomsmæglere!
Overvejer du salg af din bolig, så start med en gratis og
uforpligtende salgsvurdering fra os.
Vi tilbyder en skarp pris på salær og markedsføring, og har
altid solgt eller gratis.

SOLGT
Vestbyen

Steffen Trap Jensen, Ejendomsmægler
Peter Dybvad, Ejendomsmægler & Indehaver
Søren Jensen, Ejendomsmægler & Indehaver

Nybolig Aarhus Vest & Nybolig Tilst - Sabro

SABRO - Langelinie 71

Denne ejendom er beliggende på en, intet mindre end, super dejlig og stor
grund, der er forholdsvis nem at holde, grunden har en størrelse på
2.758m2. Sag: 272499S1

m² 290/41

Stue/vær 5/7

Grund 2.758

Opført 1898/1970

Kontantpris: 3.050.000
Ejerudgift pr. md: 3.492
Udbetaling: 155.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 13.825/11.588

SABRO - Rønnevangen 20B

Sag: 986050S1

Bolig m² 123

Stue/vær 1/3

Grund 506

Opført 2011

Kontantpris: 2.640.000
Ejerudgift pr. md: 2.057
Udbetaling: 135.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 11.938/10.005

SOLGT
INDEN ANNONCERING

TILST - Tilst Vestervej 25

Sag: 901666S1

Bolig m² 111

Stue/vær 1/3

Grund 511

Opført 1997

Kontantpris: 2.348.000
Ejerudgift pr. md: 2.176
Udbetaling: 120.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 10.607/8.889

SOLGT
INDEN ANNONCERING

AARHUS V - Højkolvej 3

Boligen byder på en flot stueetage med entré, køkken, stue, badeværelse &
adgang til en værelsesafdelingen med 3 værelser. I underetagen finder
man 50 gode ekstra kvm til boligen. Sag: 201443S1

m² 119/50

Stue/vær 2/2

Grund 798

Opført 1960/1979

Kontantpris: 2.750.000
Ejerudgift pr. md: 3.217
Udbetaling: 140.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 12.408/10.399

TILST - Enøvænget 25

I det attraktive Skjoldhøjparken udbydes nu dette enderækkehus, som er
ideel for både den modne og unge generation. Nybolig byder jer velkommen!

Sag: 576307S1

Bolig m² 95

Stue/vær 1/4

Grund 500

Opført 1974

Kontantpris: 1.830.000
Ejerudgift pr. md: 2.336
Udbetaling: 95.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 8.310/6.964

SOLGT
PÅ 11 DAGE

AARHUS V - Klokkerfaldet 40

Sag: 250711S1

Bolig m² 182

Stue/vær 1/5

Grund 801

Opført 1968/1978

Kontantpris: 3.998.000
Ejerudgift pr. md: 3.910
Udbetaling: 200.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 18.031/15.111

SOLGT
TIL PRISEN


