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Næste nr. af spot 

udkommer 5.-7. jan. 2018

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 18. dec. 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
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HUSk i 2017-2018:
Deadline: Udgivelse:
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

Volleyball

God start på sæsonen

tst Volleyball har på både herre- og damesiden 
haft en rigtig god start.
Herrerne har til første turnering haft nok spillere til 
to hold. Begge hold klarede sig fantastisk og vandt 
tre ud af tre mulige kampe. Til sæsonens anden 
turnering stillede klubben et hold, som igen vand 
tre ud af tre mulige kampe, og forstærker dermed 
førstepladsen i rækken. Endnu en turnering venter 
om kort tid, hvilket der igen stilles to herrehold, og 
hvor forventninger til tre sejre er store.

Damerne har spillet deres første fire kampe på to 
turneringsdage i Danmarksserien. Den første turn-
ering var en god oplevelse for dameholdet, men 
holdet tabte begge kampe, med et enkelt vundet 

sæt. Til næste turnering var damerne bedre for-
beredt og vandt sæsonens første kamp med et flot 
3-1 i sæt mod Ikast. I anden kamp kæmpede pi-
gerne bragt, men blev slået 3-2 i sæt mod Aarhus 
1900. 

Kunne du tænkte dig at spille volleyball, skal du 
være meget velkommen til at kontakte Esben 
Svenningsen på mail (formand@tstvolley.dk) eller 
telefon (51 92 74 64). Derudover arbejder vi også 
sammen med Aarhus Sitvolley, som er en para-
udgave af volleyball. Har du, eller kender du no-
gen, som dette kunne have interesse for, skal du 
være meget velkommen til at kontakte formanden 
Esben.
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Floorball Floorball

Floorball-VM for kvinder nærmer sig og Tilst og 
Århus Floorball Klub tst er stærkt repræsenter-
et med 3 af klubbens medlemmer. Anne Sofie 
Thaarup og Maria Helander gør sig som spillere 
mens Mette Faurholt Nielsen er assisterende land-
stræner. I weekenden 4.-6.november deltog de tre 
i seksnationersturnering i Slovakiet. 

Turneringen begyndte med to kampe fredag 
imod Tyskland og Norge, semifinale lørdag imod 
værterne fra Slovakiet inden Polen var modstan-
deren i kampen om 3.-4.pladsen. Danmark endte 
på en godkendt 4.plads og de to tst-spillere var 
involveret i 7 af holdets 13 mål enten som oplæg-
ger eller målscorer. Især Maria Helander brændte 
flot igennem med 1 mål og 4 assists og var blandt 
holdets absolut bedste specielt i matchen mod 
Tyskland, som blev vundet 6-3. Men Anne Sofie 
Thaarup gjorde også en flot figur og blev kåret til 
kampens spiller i semifinalen imod Slovakiet. 

Forud venter nu den sidste afpudsning af for-
men inden holdet til december drager mod VM i 
Bratislava, Slovakiet. 

Tst  Floorball på tur med 
kvindelandsholdet

Efter i flere sæsoner at have spillet og vundet 
landets næstbedste række, tog Århus Floorball 
Klub tst op til denne sæson mod til sig og rykkede 
op i landets bedste række. Udover en stor økono-
misk og organisatorisk udfordring, har det sports-
ligt også været en kæmpe opgave. Indtil lørdag d. 
7/10 var det blevet til en masse lærepenge (læs: 
store nederlag) men denne lørdag var gæsterne 
sidste års medaljetagere fra Brønderslev. En på 
papiret uoverkommerlig opgave men floorballher-
rerne fra Tilst havde ikke lagt sig ned på forhånd. 

Allerede kort inde i kampen havde man fornem-
melsen af, at Brønderslev var til at snakke med. 
Tst’s floorballherrer sad på spillet, og kun brændte 
chancer gjorde, at man var bagud 1-2 efter 1.peri-
ode.
Skarpheden i 2. periode var dog en helt anden. 
Der stod Århus Floorball Klub tst på alt, og efter 
flotte scoringer af Nicklas Perto og Eduards Sture 
stod det 4-2 til hjemmeholdet. Nu skulle kampen 
køres hjem i 3.periode, men nerver og et brændt 
straffeslag gjorde at Brønderslev leverede et flot 
comeback, 4-4 og holdene skulle ud i overtid. Her 
var det igen Tilst-herrerne, der var skarpest. Vi-
noth Sivaplan erobrede bolden på midten og fandt 
spillende træner Lars Skytte, der sendte bolden på 
tværs, og Nicklas Perto kunne bare støde den i 
tomt mål. 5-4 og første sejr i herrernes landsdæk-
kende liga. 

”Vi gik ind til sæsonen med viden om at det blev 
vanskeligt – og med målet om at udvikle os. Men 
man skal ikke have tabt mange kampe, før det er 
glemt. Så den her sejr faldt på et tørt sted” sagde 
træner Lars Skytte lige efter kampen. 

Århus Floorball Klub tst må dog også sande, at 

man helt sikkert fortsat skal kæmpe for at un-
dgå nedrykning. De to næste hjemmekampe 
blive ægte bundkampe 19/11 imod Helsingør og 
26/11 imod Hvidovre begge kl. 14.30 og således 
særdeles vigtige for sæsonens forløb. Alle inter-
esserede tilskuere er meget velkomne i tst Hal 1 
– der er gratis entré. 

Første sejr til 
floorballherrerne i 

landets bedste række
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Floorball

Floorball er en intens, sjov og begyndervenlig sport, 
som du helt sikkert kender fra idrætstimerne i skolen

Der er garanti for høj puls og masser af sved på panden, 
når spillet er i gang.

Højt humør, målrettet træning, godt fællesskab 
og meget mere er noget af det, du vil opleve som spiller 
på Aarhus Floorball Klub TST.

Så er du mellem 12 og 14 år, og har lyst til at spille 
floorball, så kom og prøv det af. Det er helt sikkert et 

forsøg værd og vi er sikrer på, at du ikke bliver skuffet.

Vi træner mandag kl. 17.30 - 19.00 i TST og torsdag kl. 
17.00 - 18.30 på Skjoldhøjskolen. 

Har du lyst til at prøve kræfter med floorball er du 
altid velkommen til prøvetræning. 

Kontakt ungdomsteamet på junior@aarhusfloorball.dk 
og tag en uforpligtende snak om mulighederne.

Alle nye ungdomsspiller får sin første stav gratis, så snart man er meldt ind.

Vi mangler holdkammerater 
- er det dig?

Vi søger flere drenge og piger i alderen 12-14 til at spille floorball med os

I Århus Floorball Klub tst er der altid plads til nye 
spillere. For at fejre dette slog klubben mandag d. 
30/10 dørerne op til åbent hus arrangement for 
kvinder. Hele 18 deltagere, heraf 10 nye, prøvede 
kræfter med det sjove spil med floorballstave og 
den lille hvide plasticbold. 

Efter en kort introduktion til driblinger, skud og 
afleveringer kunne turneringen begynde. Turn-
eringen blev afviklet på to små baner og 3 mod 
3. Nybegyndere blev parret med øvede og trods 
den beskedne erfaring blev der leveret flot floor-
ball og højt tempo på de to baner. 19 kampe se-
nere kunne der kåres en sikker vinder da ”GUL(D)
T HOLD” vandt 3-1 i finalen. 

Aftenen blev sluttet behørigt af med en skål i bo-

bler (champagne eller cola). TAK TIL ALLE FREM-
MØDTE – vi håber at se jer til træning i fremtiden. 
Arrangementet vil helt sikkert blive gentaget i det 
nye år, hvor alle interesserede er velkomne så følg 
med på hjemmesiden eller facebook. Kvinderne 
træner hver mandag 19-20.30 i tst Hal 1.

Selvom arrangementet var målrettet kvinder, har 
vi også plads til nye herrespillere. Hver onsdag 20-
21.30 i tst Hal 1, har vi fællestræning. Niveauet 
er basale floorballkendskaber hvor klubbens mere 
rutinerede spillere, lærer de nyeste at slå aflever-
inger og skyde på mål. 

Skulle du have lyst til at prøve floorball så kontakt 
nyspiller@aarhusfloorball.dk eller besøg www.aar-
husfloorball.dk for yderligere information. 

Floorball og bobler
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Fodbold Fodbold

Rejsehold 17 
– tur til Spanien og England

Så blev det endelig den 13. oktober og nu skulle to 
års arbejde bære frugt i form af vores tur med Rejse-
hold 17. Lange ture med Spot, reklamer, salg af jule-
kalendere, ture på Aarhus stadion, til Bakken Bears 
og mange andre opgaver gennem 731 dage, betød 
at vi havde samlet nok ind til at vende næsen mod 
Spanien som var første stop på vores rejse.

Holdet bestod af 41 spillere og 12 voksne, så det er 
det største rejsehold tst har haft indtil videre.

Efter afsked på p-pladsen ved tst, gik turen til Billund 
og derfra med fly til Barcelona. Fra lufthavnen var 
der endnu en tur i bus til vores hotel nær Tarragona. 
Første rigtige dag blev brugt i Barcelona. Vi startede 
på La Rambla og havnepromenaden, inden vi senere 
tog bussen til Camp Nou hvor vi var på rundtur. Sidst 

på dagen så vi Barcelona B spille kamp mod Lorca i 
La Segunda division. 

Dag to blev ret action-præget. Lig ved siden af 
hotellet ligger Port Aventura, hvor der virkelig er 
gang i rutchebanerne. En ferrari-rutchebane hvor 
man ryger afsted med 193 km/t og så lodret op i luf-
ten, en rutchebane med 8 loops, en med Europas 
længste fald osv. osv. Der var nok at prøve – og som 
afrunding, blev hotellets pool prøvet, for dagen blev 
nydt i 23-24 grader og høj sol!

Vores 3. dag på turen startede med fødselsdagssang 
for Bertram Poulsen og derefter stod dagen i fodbol-
dens tegn. Formiddagen skulle tilbringes sammen 
med nogle lokale akademi-trænere, som skulle træ-
ne drengene. Det var meget teknisk træning med 

fokus på tempo og boldspil. Inden vi om aftenen 
skulle spille kampe, blev der tid til at komme en tur i 
hotellets pool. Kampene om aftenen var arrangeret 
mod nogle lokale hold og især de to U14 hold fik 
vist hvordan fodbold skal spilles – U15 formåede at 
hole spænding i samtlige minutter før de også hav-
de vundet deres kamp, så udbyttet blev 3 sejre!

Sidste dag i Spanien bød igen på fantastisk vejr og 
formiddagen stod på afslapning, pool og strand. 
Herefter var det tid til at sige farvel til Spanien og 
Nicole som havde guidet os igennem turens første 
dage – og goddag til England hvor London ventede 
efter en lille flyvetur. I London ventede også vores 
chauffør Darren, som også havde været chauffør for 
et tidligere rejsehold.

Dag 5 startede med en rundtur på Wembley stadi-
on. Vores hotel lå lige ved siden af, så det blev til en 
gåtur rundt på det imponerende stadion. Derefter 
tog vi bussen ind til centrum og gik en tur omkring 
Oxford Street i mindre grupper, inden vi sidst på 
eftermiddagen mødtes igen ved bussen for at køre 
til Stamford Bridge. Champions League ventede – 
Chelsea mod Roma. Det var en kæmpe oplevelse – 
fantastisk stemning – ikke mindst fra de tilrejsende 
Roma-tilskuere og kampen var også super god. 3-3 
endte det efter en helt forrygende aften.

Sjette dag på vores rejse, var igen præget af fod-
bold, men før vi skulle spille kampe, var der dog tid 
til at besøge det lokale center tæt på hotellet. Efter 
frokost skulle vi så afsted til de planlagte trænings-
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Fodbold Fodbold

Stor tak til rejsehold 17’s sponsorer:
Meny, Anelyst Autoteknik, Tectylcenter Anelyst, Kim Gulvmand, Djurslands Bank, 
Quick Pot, Poul Pedersen, Stark, KFC, Japan Photo og Bobos køreskole

kampe – denne gang på to forskellige spillesteder. 
Begge U14 hold spillede på græsbaner – af tvivlsom 
kvalitet, mens U15 fik en kunststofbane til deres 
kamp. Om det var græsbanernes tilstand som havde 
indflydelse, vides ikke, men vi måtte tage til takke 
med en sejr og to nederlag i træningskampene. Det 
måtte en pizza kunne hjælpe med, så aftensmaden 
blev indtaget på en pizza-restaurant.

Sidste dag i London inden vi skulle nordpå – og 
inde i London startede vi dagen med en tur i Lon-
don Dungeons hvor gys og diverse forskrækkelser 
ventede. Vi fik også set London fra vandsiden hvor 

vi sejlede en tur på Themsen og fik set en masse af 
seværdighederne. Vi fik også afprøvet det der ”Fish 
& Chips” englænderne er så vilde med…. Så gik 
turen ellers nordpå, desværre er fredag eftermiddag 
ud af London en lille smule værre end E45 på sam-
me tid, så turen blev noget længere end vi havde 
håbet, men det blev nu håndteret fint af drengene.
Dag 8 skulle foregå i Manchester – vi startede med 
en rundvisning på Old Trafford af nogle meget 
underholdene værter (Pat og Pete), som sørgede 
for god stemning hele vejen rundt på det flotte sta-
dion. Efter besøget hos den røde del af Manchester, 
gik turen til de lyseblå. Vi skulle nu opleve Premier 

League og Manchester City mod Burnley. Stemnin-
gen var god og stadion stort set fyldt, men spillet på 
banen var ikke specielt godt – dertil var Manchester 
City for overlegne. De vandt 3-0 i en kamp hvor det 
ikke var nødvendigt for dem at spille sig ud… Reg-
nen væltede ned så vi blev lidt våde fra stadion og 
hen til bussen, men det var den eneste gang på hele 
turen hvor det skete, så det tog vi med. Efter kam-
pen tog vi i Trafford Center hvor drengene fik lov til 
at gå rundt selv og de sørgede selv for aftensmad.

Dag 9 – sidste hele dag på turen, foregik i Liver-
pool. Vi startede i Liverpool One, hvor det sidste 
blev handlet, nogle fik kaffe, nogle fik frokost og 
derefter tog vi til Anfield Road. Her fik vi endnu en 
stadion-rundtur, som dog var anderledes her, da der 
ikke var guide på, men en form for ipad med høre-
telefoner til hver i stedet for. Efter rundturen havde 
vi reserveret plads i Liverpool FC’s café, hvor vi skulle 
se Tottenham-Liverpool på storskærm mens vi fik 
noget mad. Efter Tottenhams klare sejr, tog vi tilba-

ge til hotellet, bestilte noget aftensmad og gik tidligt 
i seng, for vi skulle tidligt op næste dag…

Sidste dag – meget tidlig start: vækning kl. 05.45! 
Afgang til lufthavnen, afsked med Darren og Eng-
land – og nu begyndte vi også at trænge til at kom-
me hjem. Turen gik over København, hvilket betød 
en længere bustur til Tilst, men vi fik en fantastisk 
modtagelse af forældre, søskende, familie og ven-
ner på parkeringspladsen i tst.

TAK FOR EN FANTASTISK TUR 
TIL ALLE DELTAGENDE!
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Fodbold Fodbold

Flot efterårssæson 
for tsts fodboldpiger 

tst fodbold har et enkelt pigehold, nemlig 
U14-pigerne, der i dette efterår har haft en rigtig 
flot sæson. 

Banksnak glider 
bedre ned over 
en kop kaffe. 

ONLINE OFFLINE

Tilst Skolevej 31 • 8381 Tilst • 8630 3670 •tilst@djurslandsbank.dk

Pigerne gik ubesejrede gennem efterårsturneringen 
og vandt samtlige 10 kampe i puljen, der bestod 
af hold fra bl.a. Todbjerg/Mejlby IF; Hammel GF og 
HLIF/IHS Favrskov. 

Dygtige trænere kombineret med tst pigernes 
kampgejst og vilje til at vinde har været gennemgå-
ende i hele sæsonen og pigerne har et stærkt sam-
menhold. De træner både fysisk og teknisk træning 
to gange om ugen foruden kampe. Holdet består af 
piger fra Tilst, Skjoldhøj, Brabrand, Hasle og Åbyhøj, 
men der er plads til flere. Kontakt holdleder Lisbeth 
på tlf. 30 67 36 97, hvis du er mellem 12 og 14 år og 
har lyst til at spille pigefodbold i tst. 

Oldboys fodbold i tst
I tst fodbold har vi hold i stort set alle aldre og såle-
des også i oldboys rækkerne.
For tiden har vi hold i oldboys 35, oldboys 45 og 
oldboys 50 – samt et ”grand oldboys hold” som er 
60++.
Det sociale er i højsædet, men det sportslige er 
absolut også en del af spillet – alle går på banen for 
at vinde og nogle for at vise at de stadig har præcis 
samme hurtighed og præcision som i deres yngre 
dage;-)
I oldboysafdelingen er sammenhold og godt humør 
er selvfølge. Vi hjælper gerne hinanden hvis der 
mangler spillere på et hold – indenfor reglerne 
naturligvis og det er også i oldboys-regi årets banko 
spil arrangeres.
Opstartsfest, midtvejsfest, afslutningsfest og andre 
lejligheder fejrer vi selvfølgelig også!
Vi er en broget flok som alle har interessen for fod-
bold til fælles – ingen af os har været professionelle, 
men vi har dog alle spillet en del i vores unge år.

Desværre er vi for tiden i den situation, at vi mangler 
spillere. På alle hold faktisk…
Så hvis du påtænker at genoptage karrieren og 
læser dette, så er det bare med at komme i gang! Til 
januar starter vi op på kunststofbanen i Tilst med en 
ugentlig gang frivillig træning – der er ikke møde-
pligt – man kommer når og hvis man har lyst.
Har ovenstående fanget din interesse, kan du kon-
takte følgende:
Oldboys 35 kontaktperson Marc Dahl, mobil 
23639359
Oldboys 45 kontaktperson Søren Lindemann 
Andersen, mobil 23388438
Oldboys 50 kontaktperson Kim Thornborg, mobil 
29462726
Oldboys 60++ kontaktperson Erik Skaarup, mobil 
40503855
Oldboys 35, 45 og 60++ spiller om mandagen – old-
boys 50 om onsdagen.

Mvh, Tst fodbold

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

Hasle Tømrer�rma ApS

Hasle Tømrer�rma ApS
SNEDKER -MASKINSNEDKERI

SNEDKER -MASKINSNEDKERI
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Badminton Badminton

Traditionen tro har ungdomsafdelingen været på 
den årlige klubtur til Grænse Cup i Bov ved Kruså. 
Fredag aften d. 3/11 tog 51 ungdomsspillere, 6 
trænere og 4 forældre med bussen fra tst Aktiv 
Center. De fleste havde været med før, men som 
altid var der også flere, for hvem dette var de-
res første stævne. Humøret var højt og forvent-
ningerne store.

Vel ankommet til hal-komplekset i Bov blev 
værelserne fordelt og sengene gjort klar, hvorefter 
der blev skiftet til sportstøj. Den ene af de tre haller 
stod til vores rådighed, så der kunne lige blive tid 
til lidt leg med ketcher og bold inden sengetid. 

Lørdag morgen kl. 9 var det de ældste spillere – 
U15 samt U17/U19 – som skulle i aktion. Der var 
tænding og spænding fra morgenstunden, og en 
fantastisk stemning i hallerne, når en større flok 
tst’ere slog sig ned for at heppe på en kammerat. 
Med to sammenhængende haller med i alt 10 
baner og tst repræsenteret med flere spillere i de 
fleste rækker var det til tider hektisk for trænerne 
at nå rundt og coache alle spillerne. Men det var 
fantastisk at se, hvor gode de er til det, og det var 
ikke så få gange, at et truende nederlag blev vendt 

til sejr med de rigtige råd undervejs.

Efterhånden blev de yngre spillere mætte af at se 
badminton, men så kunne de bare gå over i den 
tredje hal og selv spille lidt for sjov. For yderligere 
at skabe adspredelse, blev de om eftermiddagen 
fulgt i hold de små 3 km ned over grænsen for at 
shoppe hos Calle. Det var ikke så lidt slik og chips, 
der blev slæbt med retur!

Efterhånden som dagen skred frem og de for-
skellige rækker begyndte at blive afgjort, stod 
det klart, at det også i år skulle blive til sportslig 
succes. Vores facebook-gruppe blev brugt flittigt 
til billeder fra pokaloverrækkelserne samt lykøn-
skninger, som kom retur hjemmefra.

Lørdag aften efter en omgang lasagne var det så 
de stores tur til at gå en tur ned over grænsen, 
mens de mindre igen spillede for sjov i hallerne og 
gjorde et forsøg på at komme igennem slikdyn-
gerne. Da vi nåede sengetid var alle godt trætte, 
og det tog ikke mange minutter, før der var ro på 
alle værelser.
Søndag var det så U11- og U13-spillernes tur til 
at gå på banen. Det blev endnu en hektisk dag 

Grænse Cup 2017

for trænerne, men der var også flere af de ældste 
spillere, som hjalp med at coache undervejs. Den 
sportslige succes forsatte også og det samlede re-
sultat blev så vidt vides det bedste vi er kommet 
hjem med. Tst var over weekenden repræsenteret 
i 25 rækker og det blev til 12 førstepladser, 8 an-
denpladser og 4 tredjepladser (anden- og tredj-
epladser registreres kun, hvis der er tilstrækkelig 
mange deltagere i den enkelte række). I alt kom vi 
hjem med 31 pokaler, idet en double-sejr giver to.
Som den ubetinget mest vindende klub lukkede 

og slukkede tst meget passende stævnet med 
endnu et rent tst-finaleopgør. Herefter var der 
hurtig afgang med bussen, og man skulle tro at 
matheden ville lægge sig over spillerne, men der 
var højt humør hele vejen hjem.

Tak til alle som var med og tak til de mange foræl-
dre, som tog turen til Bov lørdag eller søndag for 
at se på. Vi ses igen til næste år!

Ungdomsudvalget
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Løb Løb

Marathon og halvmarathon i München
Fredag den 6. oktober rejste 12 af Tilst Løberne 
afsted på en 5 dages tur til München. Ud over at 
deltage i løbet på henholdsvis marathon- og halv-
marathondistancen, var der således også god tid 
til se på byens seværdigheder og smage det tyske 
øl.

To af de deltagende marathonløbere formående 
på baggrund af et hårdt og dedikeret træningsfor-

løb at sætte nye imponerende personlige rekorder. 
Således kom Casper Jensby i mål i tiden 2:48:17, 
mens Lars Philip Knudsen kom i mål i tiden 3:18:32.

Nanna Rolving deltog som debutant på mara-
thondistancen. Hun kunne i forbindelse med lø-
bet bl.a. trække på erfaringerne og viljestyrken i 
forbindelse med diverse trailløb. Nanna kom i mål 
i en fornem tid på 3:43:40.

Fart på Tilst Løberne

De to sidste deltagere på marathon distancen var 
Agner Madsen i tiden 3.37.34 (nr. 3 i aldersklas-
sen) og Tonny Andersen i tiden 3.48.56.

Også blandt halvmarathonløberne var der fuld fart 
på. Således blev Michall Østergaard Jensen og Hei-

di Agen henholdsvis nr. 3 og 4 i deres respektive 
aldersklasse. 

Der var blandt de deltagende løbere enighed om, 
at München Marathon er et løb, som på det varm-
este kan anbefales.

Året nærmer sig vinteren med mørke, sne og slud. 
Dette er dog ingen forhindring for at forsætte løb-
eturene og holde sig i form. Alt vej er løbevejr hos 
Tilst Løberne.

I vintermånederne fortsætter træningen der-
for som normalt:
Tirsdage Torsdage Søndage
Kl. 17.30 Kl. 17.30 Kl. 9.00

Træningen vil ligeledes blive krydret med bl.a. bak-
ketræning og teknisk træning. Vi er som altid ind-
delt i forskellige grupper afhængig af fart – så alle 
kan være med.

Tilst Løberne 10 år
I foråret rundede Tilst Løberne et rundt hjørne, da 
klubben havde 10 års jubilæum. Dette blev bl.a. 
fejret med en brag af en fødselsdagsfest i septem-
ber.

Klubben er således et sted for både løbetræning 
(også den seriøse) og hygge. Vi kan derfor på det 
stærkeste anbefale andre at kigge forbi og prøve 
en løbetur med Tilst Løberne.

Vintertræning
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Løb Løb

Tilst Løberne har generelt haft et travlt efterår. De 
gule trøjer har således kunnet spottes i et utal af 
løb rundt omkring i landet. Her kan blandt andet 
nævnes Skagen Marathon, Broløbet Storebælt og 
Vejle Ådal Løbet. 

Der har endvidere også været deltagelse i diverse 
lokale løb som bl.a. Brabrand Sø Halvmarathon og 
Urban City Run.
Tilst Løberne har desuden deltaget i diverse trail-
løb, herunder Moesgaard Trail Run.

Travlt efterår for 
Tilst Løberne Tilst Løberne deltager i et ”Foreningsnetværk på 

tværs” af forskellige løbeklubber. Baggrunden 
herfor er at starte et udviklingssamarbejde, hvor 
de deltagende løbeklubber kan samarbejde om 

de udfordringer som alle løbeklubber står overfor. 
Herunder vil der også blive arbejdet med til sta-
dighed at udvikle og gøre løbetræningen interes-
sant.

DGI samarbejde



20 21
danbolig Tilst.
Ejendomsmægler, MDE · danbolig.dk

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

GIV BUD.
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.: 8.146/6.824

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

Grund m2: 625
Carport m2: 26

Energi: D

NYHED.
Tilst Villa, 1 fam.
Orøvænget 21
Flot gråpudset bolig, hvor I får en rigtig god beliggenhed på lukket  villavej
tæt på skolen, indkøb og busforbindelse. Udenfor byder ejendommen på
en let have med gode terrasser og stort skur samt carport.

Kontant: 2.445.000
Ejerudgift pr. md.: 2.876
Udbetaling: 125.000
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: 11.055/9.264

Bolig m2: 132
Stue/vær: 1/3
Byggeår: 1979/1994
Sag: 03020170143

Grund m2: 868
Carport m2: 30

Energi: C

NY PRIS.
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: 2.195.000
Ejerudgift pr. md.: 2.595
Udbetaling: 110.000
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: 9.947/8.334

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

Grund m2: 380
Carport m2: 9

Energi: C

NYHED.
Tilst Villa, 1 fam.
Østermarksvej 62
Her er boligen til familien, der er på jagt efter en solid og velholdt villa fra
2000! Ejendommen er beliggende i det nyere og meget attraktive villa-
kvarter på Østermarken. Villakvarteret er yderst børnevenligt med stisy-
stemer, cykelafstand til både skole og institutioner,

Kontant: 3.345.000
Ejerudgift pr. md.: 2.778
Udbetaling: 170.000
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: 14.963/12.557

Bolig m2: 163
Stue/vær: 1/4
Byggeår: 2000
Sag: 03020170174

Grund m2: 731

Energi: C

GIV BUD.
Tilst Villa, 1 fam.
Langeløkke 16
danbolig Tilst har fornøjelsen af at udbyde denne fine gulstensvilla med la-
venergivinduer fra 2012. Stor og dejlig stue med god plads til både spise-
bord og sofaarrangement. Rummeligt køkken fra 2008 med flotte elemen-
ter og med gode hårde hvidevarer i rustfrit stål.

Kontant: 1.945.000
Ejerudgift pr. md.: 2.594
Udbetaling: 100.000
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: 8.815/7.387

Bolig m2: 151
Stue/vær: 1/3
Byggeår: 1965
Sag: 03020170075

Grund m2: 836
Garage m2: 30

Energi: D

NY PRIS.
Tilst Villa, 1 fam.
Gammel Viborgvej 15
Nu har du mulighed for at erhverve denne charmerende ejendom fra år
1905 med en tilbygning fra 1974. Ejendommen er beliggende på en grund
på hele 2273 kvm. fordelt på to matrikler. Indenfor trænger ejendommen til
en modernisering.

Kontant: 1.995.000
Ejerudgift pr. md.: 1.824
Udbetaling: 100.000
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: 8.985/7.538

Bolig m2: 121
Stue/vær: 3/2
Byggeår: 1905/1974
Sag: 03020170070

Grund m2: 2.273
Kælder m2: 20

Energi: G

danbolig Tilst.
Ejendomsmægler, MDE · danbolig.dk

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

Tilst Villa, 1 fam.
Havkærparken 9
På en af de skønne adresser i Tilst, har danbolig Tilst nu fornøjelsen af at
udbyde denne pudsede villa. Villaen ligger for enden af lukket vænge tæt
på skole og busforbindelse. Man ankommer via præsentabel indkørsel med
plads til flere biler. Her kan man gå tørskoet ind i bryggerset med klinker,
skabsplads og vaskefaciliteter. Herfra er der godt værelse, oplagt til husets
teenager. Fra bryggerset er der adgang til familiens samlingspunkt, nemlig
det skønne og meget lyse køkken/alrum. Her er klinker med gulvvarme,
flotte hvide grebsfrie elementer og massiv bordplade. Fra alrummet er der
bygget til med ekstra m2, så man for alvor får solens stråler ind i rummet.
Herfra er der udgang til terrassen. Fra alrummet er der adgang til yderlige-
re 2 gode værelser. Entre med adgang til badeværelse med hvide klinker,
gulvvarme, niche og badekar. Skønt soveværelse hvor nuværende ejer har
inddraget noget af stuen til hhv. walk in closet og et fint kontorhjørne.
Stuen er hyggelig med flotte trægulve og udgang til den skønne opvokse-
de have.

Bolig m2: 133
Stue/vær: 1/4
Byggeår: 1989
Sag: 03020161187

Grund m2: 666
Carport m2: 20

Energi: C

SOLGT I OVERBUD!

Tilst Villa, 1 fam.
Farøvænget 46
Drømmer I om at sætte Jeres eget præg på Jeres kommende nye hus? Her
får I rigtig god beliggenhed på en lukket  villavej tæt på skolen, indkøb og
busforbindelse. Farøvænget 46 står klar til Jeres overtagelse!Man ankom-
mer via entré til husets fordelingsgang der giver adgang til husets fine
køkken med hvide elementer og fin skabs- og bordplads. Herfra er der sky-
dedør til den store stue med flotte mosaikparket gulve og med god plads
til både spisebord og sofaarrangement, samt udgang til den sydvendte
terrasse. Fra stuen er der desuden adgang til husets tilbygning med rum-
melig pejsestue med udgang til overdækket terrasse og videre adgang til
det ene værelse. Tilbage i fordelingsgangen er der adgang til 2 gode værel-
ser med flotte mosaikparket gulve. Desuden er der adgang til gæstetoilet,
samt retro badeværelse lyse gulvklinker med gulvvarme og badekar. Endvi-
dere er der adgang til godt bryggers med god plads til vaskefaciliteter og
opbevaring fra køkkenet. Udenfor finder vi stor garage med adgang til
værksted. danbolig Tilst byder velkommen!

Bolig m2: 130
Stue/vær: 2/3
Byggeår: 1975/1978
Sag: 03020151197

Grund m2: 799
Garage m2: 48

Energi: D

SOLGT PÅ 7 DAGE

Vil du også vide hvad din bolig er værd?
Bestil en gratis og uforpligtende salgsvurdering på tlf. 8624 5100
danbolig Tilst
danbolig Tilst

 
 
dit lokale mæglerteam.
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Karate Karate

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

Wado Cup
Lørdag d. 7. oktober gik turen igen til Ålborg ka-
rate skole, hvor det årlige wado cup blev afholdt. 
Denne gang havde tst fem kæmpere med sig: 
Adam, Mahmoud, August, Joshuva og Abdul.

Adam, Mahmoud og August endte sammen i 
puljen ”drenge 10-11år”, Joshuva røg i puljen 
”junior drenge” og Abdul i puljen ”senior herre”.

Klokken 10.00 blev velkomstceremonien gennem-
ført, og der blev sparket i gang med kata for de 
yngste. Der blev her lavet en del pæne kata’er, 
både af modstanderne, men bestemt også af tst’s 
deltagere. Efter flere nervøse runder lykkedes det 
Mahmoud at hive en 3. plads med hjem. 

Alle tre deltagere måtte dog erkende, at der næste 
gang skal trænes mere op til stævnet, så alle plad-
ser kan vindes af tst. Dernæst var det tid til kata 
junior drenge. Joshuva viste publikummet, og især 
dommerne, nogle meget pæne kata’er. I sidste 
ende måtte der desværre erkendes nederlag til 
alle dan grads kata’erne. Nu ved Joshuva dog, at 
der skal arbejdes hårdt på kata’erne Wanshu og 
Chinto. 

 Klokken 12.00, efter en dejlig frokostpause, hvor 
Ålborg karate skole bød på kage, juice og sand-
wichs, var det tid til kumite. Igen blev der startet 
med de yngste. Her gav August, Mahmoud og 
Adam den gas. De kæmpede hårdt både mod de-
res modstandere, men også mod hinanden. Der 
blev sendt flotte kombinationer af slag og spark 
afsted, hvor de fik point for en del af dem. Efter 
flere hårde og udmattende kampe fik Mahmoud 
sneget sig ind på en 2. plads. Generelt fik de tre 
kæmpere vist, hvad de havde i sig, og samtidig 
fandt de ud af, hvad de skal øve sig på til næste år.

Inden deltagerne kunne smutte hjem og slappe af, 
skulle senior herrepuljen afvikles. Der blev kæmpet 
hårdt fra Abduls side. Han var oppe imod nogle 
dygtige kæmpere, og efter flere intense kampe, 
tog Abdul en 2. plads med hjem. Til slut fik tst 
høstet to 2. pladser og en 3. plads. 

Alt i alt var det et skide sjovt stævne, som var 
meget lærerigt for alle deltagerne. tst’s kæmpere 
var super seje, så en kæmpe hånd til alle del-
tagerne for at give den hele armen og udvise stor 
sportsmandsånd!
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Foredrag...
”føje liv til årene...”

Tirsdag, den 3. oktober, havde senioridræt arrang-
eret endnu et foredrag i tst-caféen.

Der mødte 55 seniorer op til foredraget, som var 
en gennemgang af nogle af de aldersrelaterede 
forandringer, der sker i kroppen og gav indblik i, 

Gitte Skovdal informerer….

Bordtennis 60+...
god start – plads til flere

Som ny aktivitet i senioridræts regi spilles bordten-
nis hver torsdag fra kl. 10.00 – 12.00 i hal 2.

Der er plads til flere medlemmer – så er du inter-
esseret, så mød op til en træning og oplev selv det 
at spille bordtennis og bliv en del af fælleskabet i 
tst-senioridræt.

Alle er velkommen – øvede såvel, som uøvede.

Nærmere information hos holdleder 
Jørn Gilsaa på mobil 20 65 47 71 eller 

mail: jgilsaa@stofanet.dk

Gode råd – læs selv.
Stor interesse – der lyttes.

Vi glæder os til, at se også dig.

Bordtennis - god og sund motion.

hvad forskningen siger om træning i relation til al-
dersrelaterede forandringer.

Der blev sat fokus på, hvilken træning, der er rel-
evant, hvis man ønsker at føje “liv til årerne” når 
man er 60+’er.

Foredraget satte fokus på, at motivere til et aktivt 
liv og viden om, hvilke elementer der bør indgå i 
en effektiv og målrettet seniortræning.

Gitte Skovdal, som er uddannet fysioterapeut og 
arbejder bl.a. som landsunderviser for “Bevæg dig 
for livet” (DGI) – gav os alle en inspirerende op-
levelse.
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Senioridræt

”De Gamle Travere”
...fortsætter hele året!

Kom og prøv om det er noget for dig.
Selvom det er blevet lidt koldere og efteråret har 
sat sit præg er der stadig gang i de friske gamle 
ben.

Vi går stadig hver mandag, men har besluttet at 
starte en time tidligere fremover således, at vi altid 
mødes kl. 12 ved tst hallen. 

Så går vi den planlagte tur og når vi er færdige 
slutter vi  af med en kop medbragt kaffe i tst-klub-
huset.Vi har efterhånden fået et rigtig godt hold 
med 25 medlemmer og vi er omkring 15-17 hver 
gang så det er rigtig flot. Turene planlægges for 
ca. 3 måneder således at man ved hvor og hvor 
langt der skal traves.Vi går ca. 9-10 km./ 2 timer 
hver gang og altid med udgangspunkt fra tst hal-
len. Ca. hver anden gang kører vi et sted hen og 
går en god tur.  De andre gange traver vi på vari-
erede ture i nærområdet.

Hvis du vil vide mere så kontakt: 
Klaus Bjørn på mobil 40 56 24 13

Vi hilsen dig velkommen til vandring.

Kaffe og snak i klubhuset.

10 km i flot efterårsvejr.

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

14.11.17 Tirsdag Café ”Tirsdagstræf” kl. 12.00 
   - se separat indbydelse
20.11.17 De gamle Travere Havkær Lok.Center Juleafslutning - se separat indbydelse
21.11.17 Bestyr. Mødelokale Bestyrelsesmøde kl. 12.00
28.11.17 Alle Hal 1 DAI-Kursus - Bækkenbundsseminar
    - se separat indbydelse
19.12.17 Tirsdag Café Juleafslutning
21.12.17 Torsdag+Bordtennis Café Juleafslutning
04.01.18 Torsdag+Bordtennis Hal 1-2 Træningsstart 2018
09.01.18 Tirsdag Hal 1-2 Træningsstart 2018
30.01.18 Alle Sognegården, Tilst Senioridræts 25-års jubilæumsfest 
   (nærmere tilgår)

Senioridræts 
aktivitetskalender:
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Krolfafslutning...
sæsonslut eller hvad?

Så er sæsonen for krolf ved at slutte – eller er den? 
Normalt slutter vi her i oktober, men som noget 
nyt, vil vi i år fortsætte med at spille, så længe 
spillerne har lyst til at komme. 
Den 25-10-17 havde vi arrangeret vores 
klubmesterskab, hvor vi skulle finde en mester 
blandt både damerne og herrerne. 14 spillere var 
mødt op trods det ustadige vejr. Dagen startede 
med, at ca. halvdelen var mødt op en time før 
start for at rense banerne for blade og kastanjer. Vi 
nåede at blive klar til tiden og startede med godt 
humør. 
Den første halve time var vejrguderne med os, 
men så var det også slut. Nu stod regnen ned i 

’stænger’ og banerne blev meget våde og mu-
drede. Vi holdt alle ud til én omgang, men var de-
refter enige om at aflyse resten af spillet – alle var 
gennemblødte og kolde. Samtidig besluttede vi, 
at der ikke skulle udvælges klubmestre for 2017. 
Næste år vil vi afvikle klubmesterskabet noget før 
på sæsonen, så vi er sikre på at få afviklet mester-
skabet.

Lidt statistik:
•   Yngste spiller er 62 år  -  Ældste spiller er 84 år  

-  Gennemsnitsalderen er 72 år
•   56 % af spillerne er kvinder, mens 44 % er 

mænd.

•   Bedste runde på bane 1 i år er på 28 slag, mens 
bedste runde på bane 2 er på 27 slag. 

•   Der er i alt spillet 587 runder på de 2 baner.
•   Der har i alt været 75 ’hole in one’ på de 2 ba-

ner, og spiller med flest ’hole in one’ har 9.
•   I teorien er det muligt at få ’hole in one’ på alle 

huller, men der er alligevel 4 huller på bane 2, 
hvor der aldrig har været ’hole in one’ – det er 
hullerne nr. 4 – 6 – 7 og 11.

Den 27-10-17 var der afslutningsfest med delta-
gelse af 26 medlemmer, som havde en god og hy-
ggelig dag. 

Det sociale spiller en stor rolle i klubben, og alle er 
utroligt hjælpsomme, når vi beder om hjælp. Efter 
træningen samles vi ofte bagefter til en snak og en 
kop medbragt kaffe. 

I september fik vi tilladelse til at flytte borde/bænke 
fra den gamle bane til de nye baner, så den 20-09-

17 tog vi dem officielt i brug med kaffe og kage 
samt en lille en til ganen. 23 spillere var mødt.
Som tidligere skrevet har det været en god sæson 
for afdelingen med gode resultater og god del-
tagelse. De nye baner, er nogle gode baner med 
gode udfordringer til spillerne. 

Der har i år været en tilgang af medlemmer på 28 
% i forhold til sidste år.

Vi har dog stadig plads til nye medlemmer. 

Banerne ligger i et skønt område ved tst´s pet-
anque-baner. 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 udstyret låner du af klubben.

Yderligere information hos Bent Christensen 
mobil 29 63 81 97 eller Torben Brøndum mobil 
60 83 53 65

Regn og rusk – ingen hindring.

Løvfald og krolf – ingen hindring.
Glade krolfspillere til afslutningsfest.
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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

I samarbejde med Brabrand tennisklub er der nu 
mulighed for at spille skumtennis i vintersæsonen.
Tid og sted: Hver lørdag kl. 10-12 i hallen på Sk-
joldhøjskolen. 
Skumtennis starter lørdag den 21/10 2017
Pris: 100,- kr. for seniorer og 50,- kr. for juniorer 
(14-24 år).
Der er ikke tale om træning med en træner til 
stede. 

Der spilles derimod en masse kampe på kryds og 
tværs. 
Vi har derfor sat en aldersgrænse på 14 år - med 
mindre man følges med en voksen.
For yderligere information og betaling:
Kontakt Britta Skovbjerg på tlf. 22 50 89 80
Med venlig hilsen
Tst tennis

Skumtennis 
i vintersæsonen

Tennis

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



Nybolig Aarhus Vest & Nybolig Tilst - Sabro

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

SABRO - Rønnevangen 10

Ønsker du alle kvadratmeter udnyttet optimalt og helt uden spildplads, så er
denne villa på Rønnevangen 10 noget for dig og din familie!

Sag: 981457S1

Bolig m² 148

Stue/vær 1/4

Grund 978

Opført 2008

Kontantpris: 2.775.000
Ejerudgift pr. md: 2.497
Udbetaling: 140.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 12.538/10.507

SOLGT
PÅ 41 DAGE

TILST - Rømøvænget 32B

På Rømøvænget, i den yngre del af det attraktive Skjold-
højparken, ligger denne yderst velholdte og modernise-
ret villa. Dette er en villa som virkelig positivt adskiller

sig fra størstedelen af husene i området. Den er opført
tilbage i år 1900, og indeholder en anden og ekstraordi-
nær charme. Sag: 713142S1

Bolig m² 126

Stue/vær 1/3

Grund 712

Opført 1900/1984

Kontantpris: 2.298.000
Ejerudgift pr. md: 2.531
Udbetaling: 115.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 10.392/8.708

SOLGT
PÅ 14 DAGE TIL PRISEN

TILST - Orøvænget 7

Vi udbyder nu en skøn villa på Orøvænget, i den yngre
del af det attraktive Skjoldhøjparken. Boligens ejer har
boet der siden opførelsen. Huset er indbegrebet af god

stand samt løbende moderniseret. Fra boligen er der sik-
ker vej til skole via de gode sti systemer i området.

Sag: 713185S1

Bolig m² 156

Stue/vær 1/4

Grund 962

Opført 1979

Kontantpris: 2.900.000
Ejerudgift pr. md: 3.188
Udbetaling: 145.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 13.098/10.976

SOLGT
INDEN ANNONCERING

TILST - Halmøvænget 6

I det attraktive Skjoldhøjparken udbydes nu denne villa, som er ideel for den
pladskrævende familie. Boligen har en super god beliggenhed ugeneret for
enden af en lukket stikvej. Sag: 155670S1

Bolig m² 162

Stue/vær 2/5

Grund 840

Opført 1972/1990

Kontantpris: 2.665.000
Ejerudgift pr. md: 3.113
Udbetaling: 135.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 12.039/10.090

SOLGT

NY BOLIG?
HVEM SÆLGER
FLEST?
Nybolig Tilst - Sabro er den mægler, der sælger flest villaer i postnummer 8381 og
8471.*
* Ifølge boligsiden.dk, 06/11-2016 til 06/11-2017

Ditte & Lasse
Købere af Kornblomstvej 9, Tilst

En stor anbefaling til Nybolig!
"Vi har haft en rigtig tryg og god oplevelse med
Nybolig Tilst - Sabro i forbindelse med købet af
vores nye hjem. Som førstegangskøbere var det
rart at møde en ejendomsmægler som Anders,

der formåede at sætte sig i vores sted.
Hushandlen forløb hurtigt og smertefrit, og
har hele vejen igennem været præget af en
god kommunikation. En stor anbefaling herfra!"


