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Næste nr. af spot 
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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 12. nov. 2018

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 2018-2019:
Deadline: Udgivelse:
12/11-18  23/11-25/11-18
17/12-18  4/1-6/1-19

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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Bordtennis

Men sjovere hvis vi er nogle flere at spille med og 
imod. Torsdag aften fra kl. 19:00 – 20:30 er vi en 
flok nybegyndere og lettere øvede unge/voksne 
motionister der spiller i Tilst Hallen. Vi savner nogle 
flere at spille med og imod. Aldersgruppen er pt. 
19 – 60 år af både han- og hunkøn. Niveauet fra 
helt nybegynder til spillere der har spillet 5-10 år, 
der bare syntes det er sjovt. 
Den første halve time er der lidt opvarmning samt 
vores tidligere træner Jørn Gilsaa kommer, og laver 
noget tekniske slagøvelser mv. med os. Derefter 
spiller vi primært double-kampe med hinanden 
resten af tiden. 
Har du ikke spillet i flere år, men lyst til at prøve 

igen? Har du aldrig spillet før andet end måske 
badminton i haven med ungerne, men godt kunne 
tænke dig at prøve? Er du ung/gammel? Så kom 
frisk forbi en torsdag. 
Vi tilbyder en gratis prøvetime. Skal jeg så ud og 
købt en ketcher til prøvetimen? Nej holdlederen 
har lidt ekstra i tasken, og ketcher kan også købes 
i klubben, hvis man er interesseret.
Motto for vores torsdagshold er: vi skal have mo-
tion og selv lattermusklerne skal motioneres.  
Har du yderligere spørgsmål, så hold dig endelig 
ikke tilbage med at kontakte holdleder Kirsten 
Theilgaard, mobil 40431772 (efter kl. 16) eller 
mail kitkat72@outlook.dk

Badminton
ER sjov at spille...!

 

Her ca. 2 måneder efter starten på den nye sæson 
vil jeg gerne gøre lidt status på badmintonafdelin-
gens  motionistafdeling.
Som sædvanlig er det vore træningsgrupper, der 
er rigtig populære – næsten alle vore motionister 
spiller i en af vore grupper. Der er solgt meget få 
baner, men vi har kunnet opfylde næsten alle øn-
sker fra de, der har ønsket en bane for sig selv. 
Der er stadig mulighed for at leje en bane lørdag 
formiddag.
Vi har i alt 4 træningsgrupper om aftenen og 3 
grupper om formiddagen. Vore formiddags grup-
per er faktisk alle overtegnede, men hvis der skulle 
være en enkelt spiller, der ønsker en tid mandag, 
onsdag eller fredag formiddag, kan man prøve at 
henvende sig, så vi kan forsøge at finde plads, evt. 
skrive på venteliste.
Vore 4 aftengrupper er også meget populære, 
faktisk er en af grupperne (gruppe 2 torsdag mel-
lem kl. 19.30-21.00) fyldt op, mens der er ledige 
pladser på de øvrige 3 grupper. Vores gruppe 4, 
der har træningstid torsdag kl. 19.00-20.30, har 

mulighed for at give instruktion til nye spillere, så 
hvis du er ny spiller, eller evt. bare har behov for at 
få dine evner pudset af, er du meget velkommen 
til at henvende dig til gruppens leder Kirsten Thei-
lgaard på tlf. 40431772
I alle grupper er der – udover badminton – også 
et rigtigt godt socialt sammenhold, så du skal en-
delig ikke holde dig tilbage, hvis du har lyst til at 
spille badminton og hygge dig med andre spillere  
- uanset dit stade kan vi sikkert finde en passende 
gruppe til dig.
Vi har også som tidligere år tilmeldt hold i 
DGI’s holdturnering, herunder også til formid-
dagsstævnerne for +60 spillere, så også hvis du 
har lyst til at konkurrere med vore nabo klubbers 
spillere, skal du bare henvende dig til bestyrelsen.
Status på antal motionist medlemmer er stort det 
samme som i sidste sæson, så alt i alt må vi sige, 
at badmintons motionistafdeling er kommet godt 
fra start, og vi håber, at vi alle får en rigtig god og 
spændende sæson uden uheld og skader.

Erik Lodahl.

Så er sæsonen 2018/2019 
kommet godt i gang
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Løb

Søndag d. 24. juni var dagen for en af de store lø-
betraditioner hos Tilst Løberne – Bestseller Aarhus 
City Halvmarathon 2018. Et løb som siden starten 
i 2012 hvert år har haft deltagelse af mange Tilst 
løbere, og 2018 udgaven var ingen undtagelse. 
Henved 30 løbere fra Tilst Løberne havde denne 
søndag i juni fundet vej til Frederiks Allé hvor-
fra starten skulle gå kl. 10.00. Blandt deltagerne 
var både løbere der for første gang skulle prøve 
kræfter med halvmarathon distancen og erfarne 
langdistance løbere – herunder flere der har del-
taget i alle udgaver af Aarhus City Halvmarathon 
siden starten i 2012. 

Mange Tilst løbere havde aftalt at følges ad med 
bussen ind til byen. Løbere iført gule klubtrøjer si-
krede således at linje 3A denne søndag morgen 
ikke kun var gul udvendig – men også indvendig.

Ved startområdet mødtes løberne traditionen tro 
ved indgangsbroen til AROS, og der var tid til lidt 
småsnak og forventningsudveksling. ”Er benene 
gode i dag?”, ”Hvad er planen?”, ”Hvor lægger 
du dig til at starte med?” osv. Ikke underligt var 
dagens vejr også et samtaleemne – med begræn-
set vind og behagelige temperaturer var det per-
fekt løbevejr – både for løbere og for tilskuere.

BACH18
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Løb
Efterhånden som tiden nærmede sig kl. 10 var det 
også tid for Tilst Løberne at bevæge sig mod start-
blokkene, og på trods af kommunens afbrænd-
ingsforbud som følge af sommertørken i dagene 
op til løbet, så var det Tilst løbere med ild i øjnene 
der nu stod klar til at tilbagelægge godt 21 km på 
aarhusiansk asfalt. Debutanter på halvmarathon 
distancen var spændte, nogle af de erfarne løbere 
drømte om ny PR og andre igen så bare frem til 
en hyggelig løbetur med god stemning hele vejen.
Stemningen og opbakningen på årets rute var 
igen fantastisk. Generelt var der mange men-
nesker langs ruten, og nogle af de Tilst Løbere der 
ikke havde mulighed for selv at løbe i år gjorde en 
stor indsats for at bakke de gule løbere op flere 
steder undervejs. På trods af anstrengelserne får 
man næsten vinger når man hører kendte stem-
mer der opmuntrende råber ens navn mens der 
klappes højlydt.

Med de mange Tilst løberes forskellige forudsæt-
ninger var sluttiderne naturligt fordelt ud over det 

samlede felt, men generelt var der tilfredshed hos 
de fleste med løbets resultat. Både hos de hurtig-
ste løbere, hos hyggeløberne og i de små grup-
per som havde aftalt at hjælpe hinanden for at 
nå under en bestemt sluttid. Flere af Tilst Løberne 
lykkedes med at sætte ny PR på halvmarathon dis-
tancen.

Efter løbet var der igen samling foran AROS, og tid 
til at ønske tillykke og høre om hinandens oplev-
elser undervejs. 

Derefter var der flere, som tog ned i Frederiksgade 
for at fejre de tilbagelagte 21,097 km., med en 
burger og en fadøl. Dette var vejret også perfekt 
til. Det var en rigtig hyggelig afslutning på den 
fælles oplevelse. Derefter tog vi bussen hjem mod 
Tilst igen.

Alt i alt en god dag, og der er vist ingen tvivl om at 
Aarhus City Halvmarathon også næste år bliver et 
af årets højdepunkter for Tilst Løberne.

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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Nestor

Nyt fra Nestor
efterårets program
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Nestor

Vi er klar med efterårets program, som blev skudt 
i gang med en hyggelig bustur til Fur. 

Efter et stop ved Ans, hvor vi fik kaffe og basser 
og en lille en til halsen, gik turen videre til Fur i 
strålende solskin. Her fik vi serveret en dejlig 
middag på Regitzesminde, og derefter stod den 
på rundtur på den smukke ø med krofatter som 
guide. Inden hjemturen blev der tid til kaffe og 
kage, og i bussen hjem var der vist en enkelt eller 
to, der fik sig en forsinket morfar.  En rigtig dejlig 
dag.

Næste arrangement, der var en tur til Glasmuseet i 
Ebeltoft, måtte desværre aflyses på grund af man-
glende tilslutning.

Programmet for resten af året ser således ud:
Onsdag den 10. oktober er der atter besøg på 

Skovby møbelfabrik. Det er et lukket arrangement 
for de medlemmer, der kom på venteliste ved 
forårets arrangement.

Tirsdag den 23. oktober er der foredrag i Bydelshu-
set med Ejvind Nielsen, kunstmaler og tidligere 
præst ved Ravnsbjerg kirke. Temaet er  Humor i 
tilværelsen.

Tirsdag den 13. november er der rundvisning på 
forbrændingen i Lisbjerg.

Vi glæder os til at byde vore medlemmer velkom-
men til nogle spændende arrangementer.

Mange hilsner
Bestyrelsen
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Nestor

Fur
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Nestor

Fur
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Gymnastik

I uge 27 tog Acro team Tst af sted til gymnastik 
festival i Riccione, Italien.
En hel uge kun med det flotteste, sejeste og mag-
iske indenfor gymnastik.
Acrobaterne optrådte på 2 scener i løbet af ugen, 
det var SÅ spændende. Vi var også rundt i byen og 
se en masse andre gymnastik hold.

I løbet af dagene kom vi rundt og prøvede forskel-
lige ting, da der var en masse workshops, ex ballet, 
yoga, gå på Line, og meget andet.
Vi tog også i et kæmpe badeland, det var dejligt at 
blive kølet lidt af.

Vi havde en super dejlig tur.

Gymnastik festival 
i Riccione, Italien
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Gymnastik

Så er den nye sæson godt igang, vi er kommet 
godt fra start og holdene er efterhånden alle star-
tet op.

Denne sæson skal vi sige velkommen til nye in-
struktører og hjælpe instruktører.
Velkommen til Kamilla, Laura, Lærke, Anne, Luiza, 
Liv og Mille.

Vi har været så heldige at få nye hold op at stå, 

der er rytme mix for 4.-6. Kl. Powerkids 6-8 årige 
drenge og piger forælder/barn 1-3 år, samt acro-
spas for voksne.

Tjek holdene ud på hjemmesiden tstgymnastik.dk 
og se om der er noget for jer. Instruktørerne venter 
på jer.

Hold øje med hjemmesiden, her vil i kunne følge 
med i det der kommer til at ske i tst gymnastik. 

Gymnastik 2018/2019
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Tennis

Efteråret er over os og sæsonen går så småt på 
hæld. Juniorerne har afsluttet træningen, men der 
er i skrivende stund fortsat mandags- og onsdag-
stræf for motionisterne. Når det ikke regner er vi 
en god flok, som møder op til spil og efterfølgen-
de hygge i klubhuset.

Til oktober vil der igen være tilbud om skumtennis 
i Skjoldhøjhallen på lørdag formiddage.

Siden sidst
Lørdag den 15. september blev der afholdt hy-
ggeturnering med 16 tilmeldte spillere. Vi startede 
dagen med kaffe, rundstykker og en lille skarp. 

Under morgenmaden blev dagens spilprogram 
offentliggjort. Lars havde gjort et godt stykke ar-
bejde med at sætte hold således, at alle ville få 
jævnbyrdige kampe. Der blev spillet på tid og alle 
mødte alle. Britta var tidtager og servicekoordina-
tor dagen igennem.

Vi var heldige med vejret. Blot en enkelt gang 
måtte vi tage en pause grundet regn.

Om eftermiddagen var alle kampe færdigspillet og 
vi sluttede af med en lille frokost og sodavand/øl.

Her lidt stemningsbilleder fra dagen.

Efterår i tennis
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Tennis
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Håndbold

Håndboldsæsonen
 i tst 2018/19
er startet…

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

Hasle Tømrer�rma ApS

Hasle Tømrer�rma ApS
SNEDKER -MASKINSNEDKERI

SNEDKER -MASKINSNEDKERI
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Og vi er stolte over i år at have:
- et damehold i serie 3 –træning 2 gange ugentlig
- 2 u 12 hold for piger- træning 2 gange ugentlig
- 1 u 10 hold for piger- træning 2 gang ugentlig
 og ikke mindst vores nystartede TRILLE TROLLE 
hold for de mindste Tilstborgere fra 2,5-5 år.- 
træning 1 gang ugentlig.

Vi er så småt startet og pigerne har allerede været 
ude at spille et par stævner som endte med en flot 
1. plads til det ene U 12 hold og en flot 2. plads til 
U 10 pigerne.

Og så kommer alle kampene i weekenderne både 
på udebane og hjemmebane.. og det ville være 
dejligt ,hvis vi kunne få flere interesserede til at 
spille og/eller komme og se hjemmekampene.

Der er stor interesse for Trille Trolle hvor børnene 
både leger, spiller bold og ikke mindst har det 
sjovt.

Der er stadig plads til flere og gerne nogle af de 
større..på sigt kan vi måske få et U6 hold...

Håndbold er et meget socialt spil, der er mange 
gode venner både på banen og udenfor banen.

Så går du og overvejer om det var noget så mød 
op og få et par prøvegange…også på U10 og U12.

Vi ses i Tst HÅNDBOLD..se vores spilletider på 
hjemmesiden eller Facebook.

Vores hjemmeside: 
http://www.tst-tilst.dk/haandbold

Vores facebookside: 
www.facebook.com/tst.handbold

Med ønsker om en god sæson 
og et godt efterår

Håndbold
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Vi er nr. 1
Den mest sælgende 

mægler i lokalområdet

Anden mægler

Anden mægler

Anden mægler

TIL SALGSOLGT

danbolig Tilst
Tilst Skolevej 23

8381 Tilst
Tlf. 8624 5100Skal vi også sælge 

DIN bolig?
danbolig.dk

* Kilde: boligsiden.dk, d. 13. september 2018. Find mægler/adresser i området, 8381/solgte total, seneste 12 mdr.

90
73

57

30



  17
danbolig Tilst.
Ejendomsmægler, MDE · danbolig.dk

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

Tilst Villa, 1 fam.
Rømøvænget 13
Man bydes velkommen af flisebelagt indkørsel af herregårdssten til en stor
carport med plads til 2 biler. Flisebelægningen er gennemgående mod nord
for huset hvor der er gjort plads til 2 private og hyggelige terrasser.

Bolig m2: 168
Stue/vær: 1/4
Byggeår: 1979/2008
Sag: 03020180119

Grund m2: 864
Carport m2: 45

Energi: C

SOLGT

Velbeliggende villa i attraktive
Skjoldhøjparken.

Tilst Villa, 1 fam.
Glænøvænget 12

Søger du en familievilla der fremstår indbydende og lys med attraktiv be-
liggenhed og en hyggelig have, så er Glænøvænget 12 lige noget for dig.
Denne kalksandstensvilla er løbende blevet moderniseret med nyere tag,
køkken og gulve samt døre og dørkarme indvendigt. Huset har en god ind-
kørsel og en lukket og privat have. Man bydes velkommen af entré med
adgang til gæstetoilet med gulvvarme. Stuen og spisestuen af adskilt af
franske døre, således at lyset er gennemgående. Køkkenet er et nyere køk-
ken med granitbordplade og højglans hvide låger.

Kontant: 2.598.000
Ejerudgift pr. md.: 2.811
Udbetaling: 130.000
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: 11.463/9.712

Bolig m2: 136
Stue/vær: 1/4
Byggeår: 1972
Sag: 03020180007

Grund m2: 750
Carport m2: 24

Energi: D

Charmerende storvilla med skøn
beliggenhed.

Tilst Villa, 1 fam.
Bysmedevej 83

Ejendommen er opført i 1906 og er løbende renoveret med sans for beva-
ring af de gamle fine detaljer. I stueplan finder I 3 smukke stuer en suite
med stuk, flotte plankegulve samt udgang og brændeovn i den ene af
stuerne. I dag anvendes den ene stue til stort soveværelse med rummelig
skabsvæg. I åben forbindelse med den midterste stue er der lyst og læk-
kert HTH køkken med hvide elementer, massiv bordplade i bøg. Desuden 2
fine værelser, hvoraf det ene er den oprindelige indgang, der er inddraget
til 2 sammensatte og meget hyggelige værelser.

Kontant: 3.895.000
Ejerudgift pr. md.: 3.603
Udbetaling: 195.000
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: 17.184/14.561

Bolig m2: 268
Stue/vær: 4/5
Byggeår: 1906
Sag: 03020180009

Grund m2: 1.123
Carport m2: 51

Energi: C

Tilst Villa, 1 fam.
Blomstervænget 1
Ønsker I at bo i nyere villa tæt på skole, et væld af indkøbsmuligheder,
grønt område med legeplads og blot 7 km fra Aarhus C? Så er muligheden
for at erhverve denne Eurodan villa fra 2011.

Bolig m2: 139
Stue/vær: 1/3
Byggeår: 2011
Sag: 03020180115

Grund m2: 813

Energi: B

SOLGT

Tilst Rækkehus
Langørvej 109
danbolig Tilst udbyder nu dette bynære rækkehus opført i 2001 med gulv-
varme overalt, til salg. Boligen er indrettet således at man ankommer via
entré/bryggers, hvor der er vaskemuligheder og masser af skabsplads.

Bolig m2: 83
Stue/vær: 1/2
Byggeår: 2001
Sag: 03020180159

Udhus m2: 5

Energi: B

SOLGTKØBSAFTALE UNDERSKREVET
Tilst Villa, 1 fam.
Rømøvænget 18
danbolig Tilst har nu fornøjelsen af at udbyde denne unikke arkitektegnet
storvilla til salg. Denne mokkafarvet fuldmuret villa er tegnet af arkitekten
Kai Østergård Kruse og byder på en gennemtænkt plantegning og et mate-
rialevalg, der bærer præg af høj kvalitet.

Bolig m2: 174
Stue/vær: 1/4
Byggeår: 1979
Sag: 03020180122

Grund m2: 931
Carport m2: 38

Energi: D

SOLGT

Skøn rækkevilla på hyggeligt vænge.

Tilst Rækkehus
Græsvangen 31

Blot 7 km fra Aarhus C ligger denne skønne enderækkevilla på hyggeligt
vænge, omgivet af grønne fællesarealer og tæt på Tilst Bypark. Endvidere
tæt på diverse indkøbsmuligheder, dagsinstituioner og skole, samt busfor-
bindelser til Aarhus C. Allerede ved ankomsten fornemmer man at ejen-
dommen er godt vedligeholdt, med flot flisbelagt forhave og med derbi-
gum på taget fra 2016. Indenfor byder boligen på stor vinkelstue med godt
vinduesparti, samt udgang til forhave/terrasse. Stuen er med flotte par-
ketgulve, samt brændeovn.

Kontant: 2.295.000
Ejerudgift pr. md.: 2.481
Udbetaling: 115.000
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: 10.152/8.601

Bolig m2: 119
Stue/vær: 1/3
Byggeår: 1977
Sag: 03020161055

Grund m2: 391
Carport m2: 20

Energi: C

Tilst Villa, 1 fam.
Mundelstrupvej 13
Beliggende i udkanten af Tilst finder i dette spændende hus fra 1953 med
tilbygget multirum/hobbyrum, samt decra tag fra 1992. Til huset hører
desuden god dobbelt carport og de fleste vinduer er løbende skiftet.

Bolig m2: 166
Stue/vær: 1/3
Byggeår: 1953/1992
Sag: 03020180023

Grund m2: 1.338
Kælder m2: 9
Carport m2: 40
Energi: D

SOLGT

Vi mangler boliger
til salg i Tilst

Bestil en uforpligtende
salgsvurdering

på tlf. 8624 5100.

Rækkehus i 1 plan med god have.

Tilst Rækkehus
Engdraget 12B

danbolig Tilst har endnu en gang fornøjelsen af, og kunne udbyde et af dis-
se skønne rækkehuse på Engdraget. Boligen er halvdelen af et dobbelthus,
og dermed bliver man sammen med naboen en lille ejerforening. Velkom-
men indenfor: Entre i bryggers med håndvask og vaskefaciliteter. Fordeler
gang, som giver adgang til 2 mindre værelser, køkken, badeværelse med
bruseniche og gulvvarme samt stue med udgang til have. Fra stuen er der
ligeledes adgang til boligens soveværelse.

Kontant: 1.945.000
Ejerudgift pr. md.: 1.920
Udbetaling: 100.000
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: 8.575/7.265

Bolig m2: 89
Stue/vær: 1/3
Byggeår: 1983
Sag: 03020180065

Carport m2: 13

Energi: C
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Mange tilbud fra
tst-senioridræt
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Senioridræt
Om det er sommer eller vinter, så er tst-senio-
ridræt altid klar med:

•  Vandreture ”De gamle travere” om mandagen
•  Gymnastik, Idræt om tirsdagen
•  Krolf om onsdagen
•  Badminton om torsdagen
•  Bordtennis om torsdagen

Vi er nu godt i gang med ”inde-sæsonen” og flot 
fremmøde til de første træningspas.
Også snakken og hyggen i ”3. halvleg” er kom-
met godt i gang….vi nyder det!
Flere aktiviteter/foredrag er arrangeret i tst-caféen 
– bl.a.

•   Kursus i brug af hjertestarter 11.10 hhv. 16.10 
(se separat indbydelse pr. mail)

•   Foredrag om ”Søvnens betydning for fysisk og 
mental sundhed” 13.11 (indbydelse fremsendes 
på mail)

Vi har ledige pladser på alle hold og er du inter-
esseret i at få en prøvetime så kontakt instruktør/
holdleder.

Vandreture: Klaus Bjørn mobil 40562413
Gymnastik/Idræt: Jytte Pedersen tlf. 86241320
Krolf: Bent Christensen mobil 29638197
Badminton: Jørn Gilsaa mobil 20654771
Bordtennis: Jørn Gilsaa mobil 20654771

Yderligere information på vores hjemmeside: 
www.tst-tilst-dk – klik på ikonet senioridræt.
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”Bevæg dig for livet”
og tst...

tst-senioridræt støtter op om initiativet fra Aarhus 
Kommune, DGI og DAI i konceptet ”Bevæg dig 
for livet”, hvor der året rundt tages nye initiativer 
til aktiviteter med det mål bl.a. at få endnu flere 
+60 til at dyrke motion.
I september/oktober er senioridræt ”vært” ved 4 
gåture i Tilst – alle interesserede kan deltage – be-
høver ikke, at være medlem af tst-senioridræt. 
Turene har en længde på ca. 5 km. i almindeligt 
tempo rundt i lokalområdet.
Første gåtur mødte 22 deltagere op og var lidt 
mere end 5 km nemlig  6,3 km…. fra tst over til 
True og via Skjoldhøjparken tilbage til tst.
Turene vil fremover være under 5 km og nr. 2 tur 
var på 4,8 km fra tst…gennem Gl. Tilst…ud til 
Blomstervej…videre forbi Harald Nyborg og forbi 
Gymnasiet og tilbage til tst.

Turene afsluttedes med masser af snak og kaffe i 
tst-klubhus.

Du kan nå, at være med på den sidste gåtur i 
denne omgang, mandag 8.10.18 – ingen tilmeld-
ing, bare mød op.  

Start: Parkeringspladsen ved tst kl. 12.00. Gåvært 
er formand f. tst-senioridræt Bjørn Rasmussen 
mobil: 40353237.

Er der opbakning/tilslutning til, at fortsætte – ja, 
så opretter tst et ”gåhold” under tst-senioridræt, 
som supplement til senioridræts vandrehold ”De 
gamle travere” som også vandrer om manda-
gen, men går længere ruter, højere tempo og ind 
imellem også rundt i det Østjyske område.

Deltagerne på første gåtur – udsigt over True Bakke.

Altid ruter med flot natur.Forreste mand i gåturen...Knud Pedersen med paraplyen.
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Sæsonen startede i april og slutter i oktober, så der 
er stadig tid tilbage, og hvis der er interesse for 
det, så spiller vi hele året. Ser vi tilbage over denne 
sæson, må vi nok sige, at det har været en god 
sæson, og i årets løb er vores medlemstal steget 
med 15 %, så vi nu er 47 medlemmer.
Disse fordeler sig med 55 % kvinder og 45 % 
mænd. Ældste spiller er 85 år og yngste spiller er 
62 år. Gennemsnitsalderen er 72½ år.
Gennemsnitlig er vi 27 spillere til hver trænings-
dag.
I årets løb er vi blevet inviteret til 47 stævner/træf 
i det midtjyske område. Det er arrangementer ar-
rangeret i samarbejde med organisationerne DAI 
(19 stævner) og DGI (28 stævner).
Ca. 20 spillere fra tst har deltaget i et eller flere af 

disse stævner.Den 17-05-18 blev der under DAI af-
holdt træf på Alrø, hvor vi deltog med 10 spillere. 
Førstepladser fik vi ikke, men på kvindesiden fik vi 
en flot 2. plads (Jytte Langhoff) og 3. plads (Jon-
na Sørensen) og på herresiden en 2. plads (Bent 
Christensen). 
I Århus Kaffe Cup under DAI deltog vi med 2 hold 
á 4 spillere, og begge hold blev nr. 2 i deres puljer, 
hvilket gav adgang til puljefinalen i Skanderborg 
den 24-08-18, hvor 116 spillere fordelt på 29 hold 
deltog. Rent spillemæssigt må vi nok sige, at ingen 
af holdene spillede op til deres bedste, så der var 
ingen medaljer at hente. Onsdag den 29-08-18 
blev der under DAI afholdt Aarhusmesterskaber i 
krolf i Bøgeskovhus. Tst deltog med 8 spillere. Des-
værre kunne vi ikke leve op til sidste års resultat, 
hvor vi fik 2 andenpladser og 2 tredjepladser.
I år var Rita Gabel den eneste, som kunne være 
med helt fremme og fik en flot 3. plads i kvin-
dernes række.

Torsdag den 30-08-18 blev der afholdt klubmester-
skab på vores egne baner. Vejrudsigten lovede 
kraftig regn og nogle steder skybrud. Trods regn 
og meget dårlig vejrudsigt mødte der alligevel 20 
spillere op – super godt gået – sådan er rigtige 
krolfere.Der var præmier til de 3 bedste i henhold-
svis dame- og herrerækken. Inden vi kunne gå til 
præmieoverrækkelse, skulle vi dog lige ud i omspil 
mellem Bente Christensen og Jytte Langhoff, der 
havde samme score.
I damernes række blev resultatet:

Klubmester 2018: Ingelise Bengtzen med 64 
slag
Nr. 2: Ilse Høyer med 74 slag
Nr. 3: Bente Christensen med 79 slag

I herrernes række blev resultatet:
Klubmester 2018: Poul Nærum med 61 slag
Nr. 2: Bent Christensen 
Nr. 3: Freddy Holm med 67 slag

Et tilbageblik over 
krolfsæsonen 2018...

Rita gør sig umage på sidste hul….3 plads - FLOT).
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Bente Christensen og Ilse Høyer.

Lørdag den 8. september 2018 blev der under DGI 
afholdt Landsmesterskaber i krolf for hold á 4 spill-
ere (herrer/damer) på krolfbanerne i Voldum. I alt 
deltog der 24 hold (96 spillere).

Tst var repræsenteret med to spillere (Bente og 
Bent Christensen), som sammen med to spillere 
fra Tranbjerg (Bente og Mogens Grænse) dannede 
et hold. De sluttede blandt de 8 bedste, idet de 
spillede sig frem til kvartfinalen i A-slutspillet, hvor 
de tabte med 1 slag.

Traditionen tro afholder vi også i år en 
afslutningsfest. Denne er fastsat til fredag 
den 26-10-18.
Vi har stadig plads til nye medlemmer, hvis der er 
nogen, der skulle være interesseret. Banerne lig-
ger i et skønt område ved tst´s petanque-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 ud-
styret låner du af klubben.

Hvis du er interesseret og vil vide mere, kan 
du kontakte Bent Christensen tlf. 29 63 81 97.

Dato Hold Sted Aktivitet
11.10.18 Alle Caféen kl. 12.00-14.00 Kursus - ”Hjertestarter” - se separat mail 
16.10.18 Alle Caféen kl. 12.00-14.00 Kursus - ”Hjertestarter” - se separat mail 
26.10.18 Krolf meddeles pr. mail Sæsonafslutning 
13.11.18 Alle Caféen kl. 12.00- 14.00 Foredrag ”Søvnens betydning” - se separat mail 
11.12.18 Gymnastik/Idræt Caféen kl. 12.00 Juleafslutning 
13.12.18 Badminton+Bordtennis Caféen kl. 12.30 Juleafslutning 
18.12.18 Tirsdag Hal 1-2 kl. 10.00-11.30 Sidste træning-Efterårssæson slut 
20.12.18 Torsdag+Bordtennis Hal 1-2 kl. 10.00-12.00 Sidste træning-Efterårssæson slut 
03.01.19 Badminton+Bordtennis Hal 1-2 kl. 10.00-12.00 Forårssæson starter 
07.01.19 De gamle Travere Parkeringsplads/tst Start på Vandring 2019 iflg. Separat Plan 
08.01.19 Gymnastik/Idræt Hal 1-2 kl. 10.00-11.30 Forårssæson starter 
09.01.19 Krolf Krolfbaner/tst Start på Krolfspil 2019 (hvis vejr tillader)

Senioridræts aktivitetskalender 
pr. 1. oktober 2018:
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tilstbilsyn.dk
Blomstervej 6 

Åbent til kl. 17:30 i hverdage!

99,4% 
kundetilfredshed

86 242 242
Online 

booking eller

Freddy Holm-Poul Nørum – Bent Christensen.
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Svømning

Gæstesvømning
/offentligt åben

Se her, både medlemmer som ikke medlemmer!!

Når vi har gæstesvømning / offentligt 
åbent, er svømmehallen åben for 
alle (er du under 18 år gammel, skal 
du dog have dine forældre med) - 
både medlemmer af tst Svømning 
samt ikke-medlemmer af tst Svømn-
ing, unge som gamle. 

Det er derfor ikke muligt at tilmelde 
sig holdet gæstesvømning/offentligt 
åbent, som skrevet møder du blot 
op i tidsrummet hvor der er gæstes-
vømning / offentligt åbent, køber 
din billet og svømmer i 50 minutter.
 
BEMÆRK: Er du under 18 år gam-
mel, skal du have dine forældre med 
for at få adgang til svømmehallen.

Éntrepriserne er følgende:
Børn (under 18 år/studerende): Kr. 
15,-
Voksne: Kr. 30,-

Der er mulighed for køb af
rabatkort:
Børn (under 18 år/studerende) 
[10-turskort]: Kr. 125,-
Voksne [5-turskort]: Kr. 125,-

- Med forbehold for prisændringer.

Vi har gæstesvømning / 
offentligt åbent:
Onsdage kl. 19:00-21:00
Lørdage kl. 11:00-12:50.

Både om onsdagen og om lørdagen 
køber du din adgangsbillet direkte 
af livredderen i svømmehallen. He-
refter kan du svømme i svømmehal-
len i 50 minutter (dog kun frem til 
lukketid).
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Haletudser (begynder-børnehold)
Vejledende aldersgruppe: 4-6 år.
Det er holdet for nybegyndere, der skal lære at 
være i vandet. Børnene lærer at lege, bevæge 
sig og hoppe i vandet. Vi arbejder derudover hen 
imod, at børnene ikke længere har badevinger på, 
når sæsonen er slut. Det er op til træneren, hvor 
hurtigt badevingerne bliver valgt fra, hvor der i 
stedet bliver brugt to bælter og plade.

Krav: 
•  Svømmebriller med.
•   Børn med langt hår skal have sat det op eller 

have badehætte på.

Sted
Mandag 16:55-17:30Tilst Svømmehal (hverdage), 
25 meter bassin

Tid/Sted
Tirsdag 17:00-17:35 Tilst Svømmehal (hverdage), 
25 meter bassin
Tirsdag 17:40-18:15 Tilst Svømmehal (hverdage), 
25 meter bassin
Onsdag 16:40-17:15 Tilst Svømmehal (hverdage), 
25 meter bassin
Onsdag 17:20-17:55 Tilst Svømmehal (hverdage), 
25 meter bassin.

Frøer (fortsættelse af haletudseholdene)
Vejledende aldersgruppe: 5-8 år.
Holdet er for børn, der har vænnet sig til at være i 
vandet og som er klar til at modtage undervisning.
Børnene lærer at få hovedet under vand, lave 
hovedspring, svømme crawl og svømme rygcrawl. 
Der vil stadig være leg i undervisningen. Vi arbe-
jder hen imod, at børnene kun har ét bælte på, 
når sæsonen er slut.

Krav:
•  Klar til at modtage undervisning.
•   Ingen badevinger, men de må stadig have bæl-

ter på.
•  Svømmebriller med.
•   Børn med langt hår skal have sat det op eller 

have badehætte på.

Tid/Sted 
Mandag 16:55-17:30 Tilst Svømmehal (hverdage), 
25 meter bassin
Mandag 17:35-18:10 Tilst Svømmehal (hverdage), 
25 meter bassin
Tirsdag 17:00-17:35 Tilst Svømmehal (hverdage), 
25 meter bassin
Tirsdag 17:40-18:15 Tilst Svømmehal (hverdage), 
25 meter bassin
Onsdag 16:40-17:15 Tilst Svømmehal (hverdage), 
25 meter bassin
Onsdag 17:20-17:55 Tilst Svømmehal (hverdage), 
25 meter bassin
Torsdag 16:00-16:35 Tilst Svømmehal (hverdage), 
25 meter bassin
Torsdag 16:40-17:15 Tilst Svømmehal (hverdage), 
25 meter bassin.
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Delfiner (fortsættelse af frøholdene)
Vejledende aldersgruppe: 7-10 år.
Holdet er for børn der kan svømme crawl, rygcrawl 
og lave hovedspring.
Børnene lærer at lave flybevægelsen og der bliver 
finpudset på det lærte fra frøholdet. I løbet af sæ-
sonen lærer børnene at svømme uden bælte og at 
svømme langt. Hvis holdet er klar til det, begyndes 
der så småt på brystsvømning.
Vi opfordrer børnene til at prøve begynder-
stævner.

Krav: 
•  Må kun svømme med ét bælte på.
•  Svømmebriller med.
•   Børn med langt hår skal have sat det op eller 

have badehætte på.

Tid/Sted
Mandag 17:35-18:10 Tilst Svømmehal (hverdage), 
25 meter bassin
Tirsdag 18:20-18:55 Tilst Svømmehal (hverdage), 
25 meter bassin
Onsdag 16:00-16:35 Tilst Svømmehal (hverdage), 
25 meter bassin
Torsdag 16:40-17:15 Tilst Svømmehal (hverdage), 
25 meter bassin
Torsdag 16:40-17:15 Tilst Svømmehal (hverdage), 
25 meter bassin.

Hajer (fortsættelse af delfinholdene)
Vejledende aldersgruppe: 9-12 år.
Holdet er for børn der kan svømme baner uden 
hjælpemidler og som kan lave hovedspring.
Børnene lærer at svømme langt, lave vendinger og 
der øves teknik, med bl.a. fokus på vejrtræknin-
gen. Der læres at svømme fly og der bygges videre 
på brystsvømning. 
Vi opfordrer børnene til at prøve begynder-
stævner.

Krav: 
•   En optagelsesprøve / vurdering af træneren for 

at få lov til at komme på holdet.
•   Minimum kunne svømme 50m uden hjælpe-

midler og uden pause.
•   Intet bælte eller andre hjælpemidler
•   Svømmebriller med.
•   Børn med langt hår skal have sat det op eller 

have badehætte på.

Tid/Sted 
Tirsdag 18:20-18:55 Tilst Svømmehal (hverdage), 
25 meter bassin
Onsdag 16:00-16:35 Tilst Svømmehal (hverdage), 
25 meter bassin
Torsdag 16:00-16:35 Tilst Svømmehal (hverdage), 
25 meter bassin

tstsvomning.klub-modul.dk

Svømning
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Ung Fredag!

Arrangør: tst håndbold

Så starter Ung fredag igen
FREDAGE i 2018  2019 KL. 18.30 - 22.00

5. oktober • 2. november • 7. december
4. januar • 1. februar • 1. marts • 5. april

ER DU I ALDEREN FRA 8 ÅR TIL 13 ÅR, SÅ KOM UD AF SOFAEN, HYG’ DIG 
MED DINE VENNER OG HA’ EN SJOV AFTEN I TILST HALLERNE.

I KAN HYGGE JER MED MANGE FORSKELLIGE OG SJOVE TING, I KAN BL.A.
• SPILLE FODBOLD, HÅNDBOLD og BASKET
• SPILLE BADMINTON
• SPILLE BORDTENNIS eller FLOORBALL
• BESTIGE BJERGET I SVØMMEHALLEN ELLER SVØMME EN TUR
• LAVE GYMNASTIK OG HOPPE PÅ AIRTRACK
• HYGGE JER I CAFÉEN

DET KOSTER KUN kr. 40,- AT KOMME IND!
 SÅ FÅR I EN VÆRDIKUPON, TIL EN LILLE OVERRASKELSE I CAFÉEN

NYE REGLER!
ADGANG KUN I SPORtstØJ OG INDENDØRS SKO 
(man vil blive afvist hvis man ikke medbringer dette!)

ALT MAD OG DRIKKEVARER SKAL NYDES I CAFEEN.
TYGGEGUMMI ER STRENG FORBUDT I HELE 

AKTIVCENTRET

På gensyn!
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Floorball

En ny sæson
er skudt i gang

Efter en fælles ungdomsopstart er Århus Floorball 
Klubs U11 og U13flex hold klar til en sæson med 
masser af floorball. 

Nye trænerteams til begge hold har givet et friskt 
pust. Med en god blanding af erfarende og nye 
ungdomstrænere, er der sat gode rammer op for, 
at ungdomsholdene kan vokse og udvikle sig. 
U11-trænerne ligger i denne sæson stor vægt på 
floorbal igennem leg og småspil, fortæller Julie. 
Nicklas som er cheftræner på U13flex fortæller, at 
sæsonen for dem er startet med en høj intensitet 
og meget kamptræning. 

For første gang har vi i ÅFK kunne rykke spillere 
fra Små Blå op på U11-holdet, og U11-spillere 
kunne til sæsonstart rykke op på U13flex. Det er 
en stor bedrift, at vi nu kan begynde at rykke hele 
årgange videre i systemet. Det er en kæmpe ud-
vikling for klubben, og ikke mindst for spillerne, 
som kan fortsætte deres udvikling. Dette sky-

ldes først og fremmest spillernes lyst og mod til 
at kaste sig ud i de udfordringer der er ved at gå 
fra lille bane på U11 til hel bane, og dermed ikke 
kun lære det tekniske, men også det taktiske. Der 
skal lyde en stor ros til ungdomstrænerne, som 
formår at skabe et fantastisk sammenhold og lave 
træningspas som er sjove og lærerige. 

Har du lyst til at prøve floorball er du velkommen!! 
Der er plads til alle, drenge og piger, øvede som 
nybegyndere. 

Vi træner: 
U11 - Tirsdag kl. 17.00 - 18.30 i Skjoldhøj 
U13  - Mandag kl. 17.30 - 19.00 i Tst  

- Torsdag kl. 17.00 - 18.30 i Skjoldhøj

Se mere på vores hjemmeside: https://aarhusfloor-
ball.dk
eller skriv til Anne Sofie, som er ansvarlig for ung-
domsafdelingen på junior@aarhusfloorballklub.dk 
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”Små blå”
– sæsonen i gang igen!

De sidste to sæsoner store familiefloorball-succes 
”Små blå fødder” slår dørene op til endnu en sæ-
son. På udvalgte lørdage og søndage, 20 i alt i lø-
bet af sæsonen, tilbyder floorballafdelingen floor-
ball for de mindste. Målgruppen er 2-8 årige samt 
deres forældre. 

Konceptet er enkelt; vi mødes 9.30-10.30. Først 
varmer vi op og derefter deler vi i små (2-4 år) og 
store (5-8 år) som i hver deres ende af hallen giver 
den gas med floorball, leg og anden fysisk aktiv-
itet. Derefter slutter vi af med saftevand, frugt og 
evt. kage. 

Der er stadig ledige pladser på holdet og alle er 
velkomne. Medbring blot indesko, stave kan man 
låne. 

PRIS FOR EN SÆSON: 
1. Barn: 400 kr..
2. Barn: 200 kr.

Træningsdage kan findes her: 
https://aarhusfloorball.dk/familie-floorball/  
 

Banksnak glider 
bedre ned over 
en kop kaffe. 

ONLINE OFFLINE

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

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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Spil floorball i 
Århus Floorball Klub tst

Savner du at dyrke motion og at indgå i et fæl-
lesskab? Så skal du starte i Århus Floorball Klub 
Tst, hvor vi spiller Danmarks sjoveste sport. Og vi 
kan altid bruge nye spillere. 

Hos os er der plads til spillere i alle aldre og på 
alle niveauer. Så vi har helt sikkert et niveau, der 
matcher dine ambitioner. 

Vores hold strækker sig fra Familiefloorball og Un-
gdom til vores Senior-afdeling med to herrer-hold 
og to dame-hold. 

Du kan læse mere om de enkelte hold og træning-
stider på aarhusfloorball.dk  

Er du helt ny på en floorball-bane, så har vi fæll-
estræning hver onsdag kl. 20-21.30, hvor klub-
bens mere rutinerede spillere, lærer de nyeste at 

slå afleveringer og skyde på mål. Efter opvarmning 
og enkelte øvelser, spiller vi kan indtil vi er trætte. 

Du har også mulighed for at deltage i fæll-
estræning som motionist, hvilket betyder, at du 
kun træner denne ene gang om ugen og ikke 
spiller med til kamp. 

Vil du vide mere om klubben eller ønsker du en 
gratis prøvetræning, eller er du i tvivl om, hvilket 
hold du skal spille på, kan du læse mere på 
www.aarhusfloorball.dk eller skrive til 
nyspiller@aarhusfloorball.dk.

Pris for en sæson: 
1. og 2. Hold (træning og kamp): 1800,- pr. sæson
Motionist (træning én gang om ugen): 600,- pr. 
sæson
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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. 25 37 37 25, 
gunnardue@mail1.stofanet.dk
 
Støvlen 
- en støtteforening i tst
Formand Henrik Staghøj, Tlf. 86 24 36 87
stoevlen@tst-tilst.dk

Alle afdelingsformændene

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

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

Personale, Projekter, Sekretær, Sponsor

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

Økonomi, 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



Vil du også have 

solgt din bolig?

Så kontakt din  
lokale Nybolig forret
ning for en gratis og 
uforpligtende salgs
vurdering af din bolig.

*Kilde: Samlet salg for kæder med mæglerforretninger i 8220, 8230, 8381 samt 8464 i perioden 24/8-17-24/8-18 jf. boligsiden.dk

341
solgte boliger

Områdets mest sælgende*

Nybolig Aarhus Vest Nybolig Tilst  Sabro Nybolig Galten – Skovby
Tlf. 8943 4444 Tlf. 8943 4545 Tlf. 8694 484

Nomineret

til: Årets  

Nybolig forret-

ning 2018

Nybolig 
Aarhus Vest
Tilst  Sabro
Galten  Skovby


