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Næste nr. af spot 

udkommer uge 30-21 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 26. juni 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:

Profilbladet:
25/6-18  uge 30-31 & 32

24/9-18  5/10-7/10-18
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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Fodbold

I tst fodbold har vi spillere i stort set alle aldre!
For tiden har vi 4 oldboyshold:

Oldboys 35, Oldboys 45, Oldboys 50 og nogle ”Grand Old Boys” som 
træner lidt om mandagen – de er lidt ældre end resten ;-).

Vi kan altid bruge flere spillere!
Situationen lige for tiden er, at Oldboys 35 har en del spillere, endda for mange 
til et hold – og derfor planlægges der en opsplitning i to hold efter sommer-
ferien, men der mangler lige at komme lidt flere spillere til for at det kan lade 
sig gøre… Lykkes det, bliver et hold til to; nemlig et Oldboys 35 og et Oldboys 
40 hold.

Vores to lidt ældre hold kunne også godt bruge flere spillere – både til 
45- og 50-holdet

Vores ”Grand Old Boys” har også plads til udvidelse, så kontakt endelig 
en af nedenstående hvis lysten til oldboys fodbold melder sig!
Vedr. Oldboys 35/40 – kontakt Marc på 2363 9359
Vedr. Oldboys 45 – kontakt Søren på 2338 8438
Vedr. Oldboys 50 – kontakt Kim på 2946 2726
Vedr. ”Grand Old Boys” – kontakt Erik på 4050 3855

Oldboysafdelingen
søger spillere!

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



4

Triathlon
Den 25/5 holdt vi tri hygge aften i vores lille tri klub. 
Og som ægte triatlefter benyttede vi lejlighed til at få 
øvet noget krydstræning. 

Programmet for aftenen blev:
Vi mødes hos Tino omkring kl. 16, og fik opsat cyklerne 
på en hjemmelavet cykelbom. Imens de sidste ankom, 
blev der hygget med kondivand og chips.

Mette havde planlagt en cykel og løbetur, så vi kunne 
skifte i haven. Her er udklip fra vores facebook gruppe. 

Vi kom i cykel sko, og fik kørt første runde, tilbage i ha-
ven blev skoene skiftet, og så løb i en lille tur på Øster-
marksvej.
Det blev til 3 omgange, inden vi startede på salatsnit-
teriet og fik tændt grillen. 

God sommer til alle!

Triathlon
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Triathlon

Triathlon
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Løb

Generalforsamling
Tilst Løberne afholdte den 5. april den årlige gen-
eralforsamling. Der var som altid et stort frem-
møde. Således deltog mere end 30 medlemmer 
til generalforsamlingen, hvor der traditionen tro 
undervejs blev indtaget pizza og sodavand.

Den nye bestyrelse består af:
Tino Dainese, formand
Jesper Broe Rasmussen, næstformand
Gunver Møller Madsen, kasserer
Jørgen Bech Sørensen
Heidi Dahlin

Efter generalforsamlingen var der foredrag med 
ultraløber Berit Jessen. Berit holdt et inspirerende 
foredrag om sit liv med ultraløb med udgang-
spunkt i hendes deltagelse i Korsika rundt i 2017 
(et 17-dages etapeløb).

Tilst Løberne

Doliho 2018
Tilst Løbernes Kent Møller 
deltog i april i årets Doliho. 
Løbet er et ultraløb som 
foregår i Grækenland 
med start i Delfi og mål 
på det gamle olympiske 
stadion i Olympia. Dette 
svarer til en strækning på 
255 km. De første 100 
km forgår på asfalt, hvo-

refter ruten går op i bjer-
gene. Løbet har i alt 6000 

hm opad og 6500 hm nedad. 
Løbet foregår i over 30 graders 

varme.

Kent måtte desværre udgå undervejs i 
løbet, men nåede at tilbagelægge 162 km på 27 
timer og 37 min. Kents præstation undervejs i lø-
bet må derfor betragtes som meget imponerende.

Københavns marathon
Søndag den 13. maj deltog seks af Tilst Løberne i 
Københavns marathon. Tonny Andersen og Mari-
anne Middelboe har tidligere deltaget i flere mara-
tonløb og kunne således bruge deres erfaringer 
under løbet. De resterende løbere Karima Damsted 
Hjelm, Heidi Dahlin, Lindy Pedersen og Dorte Ro-
man Knudsen var alle debutanter på marathondis-
tancen. Alle løbere gennemførte på fornemmeste 
vis løbet i et bagende varmt København. 



Løb

Fælles løbetur – også for ikke medlemmer
I Tilst Løberne synes vi, at det er super fedt at løbe 
sammen, og vi vil derfor gerne vise vores dejlige 
klub frem til andre løbere. Vi holder derfor ”åbent 
hus” den første søndag i hver måned. Vi løber fra 

tst kl. 9.00. Vi er delt op i forskellige grupper i 
hastigheder fra ca. 7.00 – 5.00 min/km. 
Kom derfor og løb en tur med os – helt uden at 
forpligte jer til noget.

Masser af løb
Løbssæsonen er godt i gang, og Tilst Løberne del-
tager som sædvanlig i et bredt udsnit af disse. Her 
kan bl.a. nævnes Brabrand Sø Halvmarathon, Fe-
mina kvindeløbet og naturligvis Royal Run.

Tilst Løberne sejrer
Casper Jensby var en 
fornem repræsent-
ant for Tilst Løber-
ne, da han deltog 
i Vendsyssel Trail-
marathon. Casper 
kom således i mål 
i overlegen stil 
i tiden 3.59.08, 
hvilket var mere end 
24 minutter hurtigere 
ned løbets nummer 2.
Lars Høst deltog i årets 
Kalkmineløb. Løbet er et 
meget unikt løb, da man under 
løbet blandt andet kommer igennem de to kalk-
gruber i Mønsted og Daugbjerg. I anledning af lø-
bets 10 års jubilæum, var der i år lavet et specielt 
10 timers Dracula jubilæums løb.  Lars Høst blev 

en suveræn vinder af lø-
bet, da han tilbagelagde 
9 runder svarende til 95 
km.  

Vi glæder os til at se jer.

  7          
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Løb

Der er ingen tvivl om, at der er 
lagt mange kræfter i Royal Run 
arrangement. Faktisk har vi også 
fra Tilstløbernes side været med 
til at bakke op om arrangementet. 
Vi har udbudt et forløb med for-
træning til løbet, desværre uden at 
få nogle nye løbere på den konto. 

Dagen startede for de fleste løberes ved-
kommende kl. lidt over 9, hvor vi tog bus-
sen fra tst ind til byen. De fleste deltagere 
havde været inde i Ridehuset en dag eller to 
tidligere for at hente deres startnummer og 
T-shirts, men der var også tid til, at de sidste 
kunne få afhentet deres løbenummer. 

I Tilstløberne er der tradition for at vi samles 
før og efter løbet, til de løb hvor vi er mange 
deltagere, og som det fremgår af billederne, 
så mødtes vi også denne gang. 

Det obligatoriske hold foto blev taget, af 
en tilfældig forbi passerende, da vi skulle 
have alle deltagerne med på billedet. Det 
lykkedes faktisk kun delvist, da Jørgen var 
på vej tilbage fra baggageudleveringen, 
flere stod i den lange toilet kø og Karima 
ikke var til at finde, selv om hun faktisk løb 
løbet i selskabskjole.   

Alle som har været med til større motion-
sløb, kender den gode nervøse følelse der 
er lige inden at løbet bliver skudt i gang. Vi 
står en stor gruppe forventningsfulde men

nesker, små 
hopper, twister, 

griner, og forsøger at forstå hvad der 
bliver sagt i højttaleranlægget, det er også 
en følelse af at man har glemt et eller andet. 
Har man fået nok at drikke? Hvor var det der 
var depoter? Kan jeg nå at løbe over at tisse 
inden start? Gør min knæ ikke lidt ondt?

Så går starten og man glemmer alle bekym-
ringerne, nu er den eneste tanke – hvordan 
kommer man op til startlinjen og så løbet 
kan begyndes. Men med 7-8000 løbere, 
tager det lidt tid at komme op til den linje.

Endelig kan man starte med at løbe, og kan 
lægge mærke til det flotte solskin i ansigtet, 
de mange tilskuere og HKH Prinsen som står 
og giver high fives. Benene føles godt, og de 
første pr. km flyver afsted.

Det er en oplevelse af løbe store motion-
sløb, dejligt at se hele midtbyen af Aarhus 
være spærret af for biler, og at se de mange 
tilskuere der var mødt om for at vinke og 
heppe på løberne. 

Mange glade Tilst løbere, deltog i Royal Run
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Løb

Omkring Tivoli friheden 
ses de fleste af løberne, 
det er ikke tit at vejret 
er så godt, og at smilene 
er så store som på netop 
sådan en fantastisk dag. 

Til Royal Run løb vi ind 
igennem slotshaven, det 
er jo normalt ikke noget 
man har fornøjelsen af. 

Efter løbet blev der 
hygget på mødestedet.

Mange glade Tilst løbere, deltog i Royal Run
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Bordtennis

Her hvor sæsonen 2017/18 lakker mod enden kan 
jeg konstatere, at det stadig kører derudaf for tst 
Aarhus Bordtennis. Seniorspillerne har givet den 
gas, og der kan noteres fremgang, næsten over 
hele linien. Trænerteamet bestående af Claus,  
Michael og jeg har igen oplevet en fremgang af 
ungdomsspillere i foråret, og vi har haft hele 4 
hold med i ungdomsturneringen plus en spiller på 
et fælles Aarhus hold.

Claus stopper desværre, da han vil give den en 
ekstra skalle for Galten. Tak for indsatsen, Claus!
Vi arbejder pt på en ny træner til ungdom og se-
nior om mandagen, og vi håber at kunne præsen-
tere en ny træner til sæsonopstarten 2018/19.

Der blev i sæsonen spillet mange gode kampe i 
holdturneringen og til de mange stævner, og det 
er blevet til en del medaljer igennem sæsonen. 
Årets højdepunkt for ungdom er Landsmesterska-
berne, hvor der over 3 dage spilles bordtennis og 
hygges max.

Nogle af de højdepunkter jeg vil fremhæve i 
min 1. sæson som formand er:
-   Det fortsat gode sammenhold i Klubben, det 

rygtes også i andre klubber ;-)
-   Ændring af klubnavn til tst AARHUS BORDTEN-

NIS

-   Afholdelse af Jyske Mesterskaber for ungdom 
og senior med over 250 deltagere i tst Aktiv cen-
teret. En stor succes såvel sportsligt som økono-
misk!

-   Opstart af +60 bordtennis torsdag formiddag. 
Vi har nu 15 regelmæssige deltagere, som hver 
torsdag formiddag hygger ved bordtennisbor-
det. 

-   Flot fremgang i ungdomsafdelingen, og mange 
flotte hold- og singlepræstationer.

-   tst 1 er rykket op i 3. division, så tst for første 
gang nogensinde har et hold i Danmarksturner-
ingen. Vi har endvidere tre hold i Serie 1, hvoraf 
vi håber et enkelt hold måske kan få en plads i 
Jyllandsserien.

-   Ny klubtrøje med hjælp fra vores sponsorer: 
Helms TMT,  Djurslands bank, TK Malerfirma 
(Tommy) og JT Agenturer

-   Vores gode samarbejde med Kongsvang på Elle-
kærskolen og ikke mindst Henning, der især har 
hjulpet med guldplader og fondsarbejde.

En stor TAK skal lyde til alle klubbens medlemmer 
for den gode opbakning. Jeg ser frem til, at sæ-
sonen starter igen til august!

/Jan Therkelsen, Formand

Nyt fra Formanden
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Bordtennis

ikke en afslutning på bordtennissæsonen 2017/18. 
På det nyligt overståede repræsentantskabsmøde 
i Jysk Bordtennis Union blev tst Aarhus Bordtennis 
udnævnt til Årets Klub 2018 i JBTU. En helt utrolig 
flot præstation for en relativt lille klub som tst Aar-
hus Bordtennis. 

Indstillingen blev lavet af tidligere formand og 
æresmedlem Hans Thomassen, og bag indstillin-
gen ligger et ønske om at tildele klubben et vel-
fortjent skulderklap for en flot indsats for Bordten-
nis i Jylland i den forgangne sæson. 

Bag udnævnelsen ligger blandt andet følgen-
de begrundelser: 
-   Flot afvikling af de Jyske Mesterskaber for Ung-

dom og Senior
-   Stor indsats på ungdomssiden, som har resulter-

et i mange nye medlemmer og øget deltagelse i 
både turneringer og stævner

-   Stærk fremgang på senior siden, herunder 
oprykning til 3. division for klubbens bedste hold

-   Initiativ for 60+ bordtennis, hvor 16 spillere hver 
torsdag formiddag mødes til hygge og en dyst 
ved bordet

Udnævnelsen er således et resultat af et stort og 
fokuseret arbejde fra bestyrelsen, men også træ-
nere, forældre og medlemmer er med stort en-
gagemenmt med til at gøre tst til en god og leven-
de klub at være medlem af.

Med udnævnelsen følger et gavekort og et dip-
lom. Førstnævnte skal naturligvis bruges på klub-
bens medlemmer, mens sidstnævnte skal pryde 
væggen i klublokalet ved hal 2.

/Peter Breiner Larsen, PR

tst Aarhus Bordtennis
– Årets klub i Jylland!
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Gymnastik

Først og fremmest tak for en god generalforsam-
ling til jer der dukkede op. Det var dejligt at se så 
mange fremmødte og det glæder mig at fortælle 
at vi nu er en fuld bestyrelse på 7 medlemmer 
samt to suppleanter.

Efter første konstituerings møde blev Lisa Snedker 
genvalgt som formand og Carsten Bossen som 
næstformand.

Det er rart at se at der er så mange der vil støtte op 
omkring tst gymnastik.

Efter opvisningen lægger der et stort arbejde med 
at finde nye instruktører, ledige haller og bare en 
generel planlægning af hele næste sæson.

Gymnastik sæsonen blev afsluttet med en lille men 
flot opvisning. Publikum mødte talstærkt op for at 
klappe af gymnasterne, der havde øvet sig og nu 
var klar til at vise, hvad de havde lært.

Nu går vi på sommerferie, men er klar til en ny 
sæson d. 3. Sep. 2018. Husk at alle hold bliver an-
nonceret i profil avisen og på vores hjemmeside 
tstgymnastik.dk

Vi mangler stadig instruktører, jobbet er lønnet, og 
drømmer du om at give andre glæde og motion 
i hverdagen, så tøv ikke med at kontakte bestyr-
elsen, enten formand eller næstformand.

Lidt fra gymnastik



  13

Gymnastik
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Gymnastik
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Gymnastik
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Gymnastik

Acroteam tst opvisningsholdet har stadig nogle 
enkelte opvisninger tilbage ex. Skal de ind og hep-
pe til Aarhus halvmarathon og sidst i juni tager de 
til gymnastik festival i Riccione Italien det glæder 
de sig til.

D. 29. Aug. 5. Sep. Og 12. Sep. Kl. 16.30 i hal 1 i 
tst aktivcenter holder opvisningsholdet udtagelse, 
så kom endelig og besøg os og se om sportsacro-
batik er noget for dig. Vi har det rigtig sjovt.

Konkurrenceholdet har trænet hårdt hele sæsonen 
og har været til JM i maj mdr. Hvor acrobaterne 
igen fik flotte placeringer og medaljer med hjem.

DM er afholdt over 2 gange nemlig en kvalifika-
tionsrunde og så finalen der lige er afholdt i week-
enden 26-27. Maj i Hammel d. 27. Afholdes der 
også pyramide konkurrence for både acrobater 
og for forælderpyramide. Da spot trykkes inden  
afslutningen i Hammel kender vi ikke resultatet. 
Men alle glæder sig. 

D. 2 og 3. Juni afholder konkurrenceholdet udta-
gelse i tst aktivcenter. Vi glæder os til at se nye og 
gamle acrobater.

Opvisningsholdet
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Gymnastik

Konkurrenceholdet 
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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

Klubmesterskabet den 21. april 2018
Traditionen tro blev der afholdt klubmester-
skaber for de voksne badmintonspillere i tst, 
denne gang den 21.april 2018.

Der var i alt 54 tilmeldte spillere, fordelt på hhv. 
A og B række. A- rækken bestod primært af vore 
spillere i senior gruppen, mens  B-rækken var øvrige 
motionistspillere.

Alle var fremmødte i caffeen kl. 09.00, hvor vi start-
ede dagen med lidt morgenmad – som sædvanligt 
sponseret af vores støtteforening Fjerbolden. Pro-
grammet blev gennemgået og kampene begyndte 
kl. 09.45

Heldigvis forløb dagen uden uheld, således at vi ca. 
kl. 15.30 efter afvikling af i alt 72 kampe kunne 
kåre følgende klubmestre for 2018:

HS: Thor Christtreu – HD: Michael Tvermoes/Glenn Flügel Ditlevsen – DS: Stefanie 
Nilson – MD: Marie Christtreu/Thor Christtreu

A-rækken:
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Badminton

Klubmesterskabet den 21. april 2018
Fra hele badmintonafdelingen skal der lyde et stort 
tillykke til vore velfortjente mestre – der er mange, 
der spændt venter på at få revance næste år.

Der er plads til endnu flere spillere ved klubmester-
skabet. For at få de sidste med, planlægger vi end-
nu en række næste år, nemlig for alle vore +60 års 
medlemmer. Herom hører i naturligvis mere, når 
tidspunktet nærmer sig.

Tak for sæsonen 2017/2018. Vi ses alle igen efter 
en forhåbentlig rigtig god og dejlig sommer.

PBV
Erik Lodahl

B-rækken:

HS: Henrik Reenberg – HD: Christoffer Engelbrecht/Thomas Vesterbæk – DD: Sofie 
Kejlberg/Karina Kejlberg – MD: Karina Kejlberg/Michael Kejlberg
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Badminton

Generalforsamlingsreferat 
tst badminton

Onsdag den 21. marts 2018 kl. 19.30.

1.  Valg af dirigent og referent.
Finn Skovsgaard valgtes til dirigent.
Kasper Anker valgtes til referent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
tst badminton havde for året 2 fokuspunkter, øko-
nomi og PR. 

På økonomifronten er der for året et positivt resul-
tat. 

På PR siden blev der lavet et udvalg, som har stået 
for kontakten med sponsorer, hvilket har været en 
succes. Udvalget har også stået i spidsen for klubtø-
jet, som er blevet leveret af Ketcher-Sport.

I august var der en vandskade i Tilst Hallen, som 
dermed var ubrugelig de første 4 måneder af sæ-
sonen. Bestyrelsen var bekymret for et evt. lavere 
medlemstal, men via hårdt arbejde og lidt alterna-
tive træningstider, er der nu overbooking af en del 
hold. Mest berørt af vandskaden var Motionsgrup-
pe 4, som var nødsagede til at lukke i perioden – 
holdet har siden vandskaden oplevet en stor tilgang 
af medlemmer.

I seniorafdelingen har der været en stor tilgang af 
medlemmer. Der er stor fokus på det sociale, og 
afdelingen har haft en god sæson.

Der vil for sæsonen 2018/19 blive afholdt stævner i 
både ungdom og senior.

tst’s hovedbestyrelse har fokus på et større fællessk-
ab i centret med fælles hjemmeside og aktiviteter.

Tak for den store indsats til alle frivillige og et stort 
tak til afdelingens sponsorer.

I ungdom oprettes der til august 2018 et Miniton-
hold for børn i alderen 3-5 år. Holdet vil blive trænet 
af Jens, som også er træner på ungdomshold 1.

Ungdom overlede vandskaden, og har haft en til-
gang på 15% - hvilket betyder, et der nu er over 
100 medlemmer. Den store tilgang af medlemmer 
gjorde, at der blev oprettet et hold nummer 5.

Fra den nye sæson vil udvalgte spillere blive tilbudt 
en ekstratræning.

Der var til årets ungdomsstævne (Meny Cup) 180 
deltagere. 

Ungdom var et smut ved grænsen til det årlige 
Grænsecup, hvor der blev vundet 12 guldmedaljer 
ud af 25 mulige.
Af øvrige aktiviteter i ungdom er der blevet afholdt 
Spis & Spil, som var en stor succes.

3.  Fremlæggelse af det afsluttede årsregnskab 
til godkendelse.

Årsregnskabet blev godkendt.

Det har været et godt år, hvor afdelingen har haft et 
overskud på 9.748,73 kr.

4.  Fremlæggelse af budget for indeværende 
år til orientering.

Budgettet blev gennemgået.

De samlede indtægter fra kontingenter er forsigtigt 
estimeret.

21. marts 2018 afholdt vi i tst badminton den årlige 
generalforsamling. 30 mennesker var mødt frem 

– tak for at I prioriterede at komme. 
Referat fra generalforsamling kan ses nedenstående.
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Badminton
Der er budgetteret med et overskud på 900 kr.

5.  Behandling af indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.

6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Leif Pedersen blev genvalgt.
Karina Kejlberg blev genvalgt.

7. Valg af suppleanter.
Vi siger her tak til Jørn Gilsaa og Jørgen Lundsgaard 
for mange års tro tjeneste.

Som suppleanter valgtes Kirsten Theilgaard og 
Christina Hagensen.

8.  Valg af bestyrelsesmedlem som fast medlem 
af tst’s hovedbestyrelse.

Henrik Tvermoes: 13 stemmer.
Henrik Jespersen: 5 stemmer.

Henrik Tvermoes valgtes.

9. Eventuelt.
Herunder blev der drøftet en øget reklameindsats 
for salg af ketsjere på klubben mange hold. Det vil 
blive udarbejdet en prisliste og en demotaske.

Indbydelsen til motionsafdelingens julehyggespil vil 
blive taget til overvejelse for at formindske sandsyn-
ligheden for aflysning ved for få tilmeldte.

Slut på sæsonen
Så er sæsonen i ungdomsafdelingen slut og 
den sidste bold er spillet.
 
Det har været en fantastisk sæson, som vi nu kan se 
tilbage på. Ganske vist startede den lettere kaotisk 
i efteråret med skiftende haltider på grund af vand-
skaden i Tilst Hallen, men der var stor forståelse hos 
spillere og forældre, og fremmødet til de ændrede 
træningstider var ganske godt.

Problemet med hallen så heller ikke ud til at på-
virke tilgangen af nye spillere, og netop tilgangen 
af nye spillere har været et gennemgående tema 
i år. Op til jul nåede vi grænsen for, hvor mange vi 
havde plads til på de fire ungdomshold, og vi var 
nødt til at sætte nogle stykker på venteliste. I løbet 
af januar havde vi derfor travlt med at få et nyt hold 
etableret, og sidst i januar kunne vi så starte et nyt 
begynderhold i Skjoldhøjhallen. Vi satte halvdelen 
af hallen af til begyndere, mens den anden halvdel 
blev brugt til ekstra teknisk træning til nogle af 
vores bedste ungdomsspillere. 

Tilgangen fortsatte hele vinteren og foråret, og her 
ved sæsonafslutningen er også det nye begynder-
hold overtegnet. Efter ferien vil vi derfor sætte hele 
hallen af til begynderne, så vi kan få plads til endnu 
flere.

Den store tilgang af nye ungdomsspillere, som nu 
har stået på i nogle år, var også en af de ting, der 
blev fremhævet, da DGI Østjylland i april kårede tst 
som årets badminton ungdomsklub. Der skal ikke 
være tvivl om, at det er en titel, vi er utrolig stolte af. 
Der er rigtig mange, som har bidraget til successen 
– ikke mindst vores dygtige trænere, som gennem 
deres daglige træning er i stand til at fastholde og 
tiltrække nye spillere.

Resultatmæssigt har sæsonen også været en suc-
ces. Som vi har nævnt tidligere har vores 4 turne-
ringshold klaret sig rigtig flot i holdturneringen, og 
også vores deltagere i de individuelle turneringer er 
jævnligt kommet hjem med pokaler. Allerstørst suc-
ces på denne front har vi dog haft, når vi har haft 
mange afsted, så de har kunnet støtte hinanden.

Det har vi set mest tydeligt ifm. klubturen til Bov i 
november, hvor tst vandt 12 ud af de 25 kategorier, 
hvor vi var repræsenteret, samt igen ved vores eget 
nylige Meny Cup, hvor vi vandt 12 ud af 28 kate-
gorier. Det er endnu en ting, som vidner om det 
fantastiske arbejde trænerne udfører.

Tak for i år på gensyn i august!
Ungdomsudvalget
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Charmerende villa beliggende
centralt i Tilst.

Tilst Villa, 1 fam.
Tilst Østervej 8

danbolig Tilst har nu fornøjelsen af at udbyde denne charmerende ejendom
opført i 1900 med en beliggenhed midt i Tilst, hvor der er gåafstand til sko-
le, indkøb og gode busforbindelser til Aarhus centrum. Boligen er en skøn
mulighed for det unge par eller den nyopstartede familie. Det første man
træder ind i er husets hjerterum - køkkenet med loft til kip og synlige bjæl-
ker, lyse klinker og hvide elementer med en flot træbordplade med plads til
hyggelig spisekrog. Fra køkkenet er der udgang til et praktisk rummeligt
bryggers hvor der også er udgang til haven.

Kontant: 1.995.000
Ejerudgift pr. md.: 1.747
Udbetaling: 100.000
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: 8.932/7.557

Bolig m2: 114
Stue/vær: 1/3
Byggeår: 1900
Sag: 03020131261

Grund m2: 315

Energi: D

Bynær landejendom blot 4,5 km fra Tilst.

Tilst Nedlagt landbrug
Blakhøjvej 3

Ønsker I at bo landligt med mulighed for dyrehold og samtidig med kort
afstand til indkøb, busforbindelse, motorvejsnettet E45 samt skolebus til
Sabro Korsvej skole, så har danbolig Tilst hermed fornøjelsen af at udbyde
denne skønne landejendom til salg. Ejendommen fremstår renoveret med
nyere vandrør og el i hele huset, samt minirensninganlæg. Overalt i huset
er der desuden vandbåret gulvvarme, der er installeret fjernvarme samt fi-
bernet fra Aura.

Kontant: 3.395.000
Ejerudgift pr. md.: 2.793
Udbetaling: 170.000
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: 15.166/12.834

Bolig m2: 181
Stue/vær: 1/5
Byggeår: 1910/1981
Sag: 03020170017

Grund m2: 10.780

Energi: C

Villa beliggende forenden af lukket vænge.

Tilst Villa, 1 fam.
Todderupparken 10

Forenden af lukket vænge ligger denne fritliggende villa på 145m2, hvor de
fleste af vinduerne er skiftet og samtidig er der god plads til børnefamili-
en. Huset byder velkommen via flisebelagt indkørsel, herfra er der adgang
til huset via fin entré. Herfra går man ind i det store åbne køkken-alrum,
som er i åben forbindelse med stuen. Køkkenet er med lyse elementer og
spiseplads. Halvmur opdeler køkkenet fra alummet og stuen. Her er der
plads til stort spisebord, samt sofaarrangement og stor brændeovn.
I stuen er der desuden stort vinduesparti.

Kontant: 2.495.000
Ejerudgift pr. md.: 2.750
Udbetaling: 125.000
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: 11.146/9.431

Bolig m2: 145
Stue/vær: 1/4
Byggeår: 1969
Sag: 03020170201

Grund m2: 845
Carport m2: 12

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: 3.995.000
Ejerudgift pr. md.: 3.603
Udbetaling: 200.000
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: 17.834/15.093

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

Grund m2: 1.123
Carport m2: 51

Energi: C

Helårsgrund i naturskønne omgivelser.

Galten Helårsgrund
Degnebakken 5

danbolig Tilst har nu fornøjelsen af at udbyde denne skønne helårsgrund i
Skivholme. Grunden er beliggende i etableret vænge, med udsigt over åbne
marker og de 3 gravhøje ved Borum Eshøj. En regulær, plan grund, som er
den sidste i udstykningen. Grunden ligger tilbagetrukket fra vejen i gå/
cykelafstand til Frijsenborgskovene. Fra området er der cykelsti til Herskind
skole som ligger i en afstand på ca. 1 km.Der er ca. 2,5 km til Herskind og
ca. 5,5 km. til Sabro.Ring til danbolig Tilst på 8624 5100 og hør meget me-
re!

Kontant: 498.000
Ejerudgift pr. md.: 846
Udbetaling: 25.000
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: 2.632/2.104

Sag: 03020180015

Grund m2: 889

Spændende villa i Tilst.

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. Man
træder ind i entréen med videre adgang til fordelingsgang. Stor vinkelstue
med brændeovn, og god plads til både spisebord og sofaarrangement og
udgang til god udestue. Fra både stuen og fordelingsgangen er der adgang
til det fine spisekøkken.

Kontant: 2.165.000
Ejerudgift pr. md.: 2.518
Udbetaling: 110.000
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: 9.693/8.202

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

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

Indflytningsklar pendlerbolig eller studie-
lejlighed.

Sabro Ejerlejlighed
Rødkærvej 13, ST.. 2.

Vi har nu fornøjelsen af at udbyde denne gode lejlighed i "Det Grønne Meje-
ri" Lejligheden er en del af en ejerforening med i alt 32 boliger, her er ord-
nede forhold, godt sammenhold og gode fællesfaciliteter. Ejerforeningen
"Det Grønne Mejeri" er beliggende mellem Sabro og Tilst på Gammel Vi-
borgvej. Som navnet antyder, kan det også bekræftes at denne bygning er
det gamle mejeri i Mundelstrup. Mange sjove historier knytter sig til dette
sted, og man har bevaret nogle af mejeriets bygningsdele som giver en
helt særlig charme til stedet.

Kontant: 728.000
Ejerudgift pr. md.: 2.314
Udbetaling: 40.000
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: 3.283/2.777

Bolig m2: 51
Stue/vær: 1/1
Byggeår: 1923/1991
Sag: 03020180076

Placering: ST.

Energi: C

Idyllisk landejendom med rig
mulighed for hestehold.

Sabro Lystejendom
Viborgvej 779

Omgivet af marker og landlig idyl finder I denne skønne landejendom med
god mulighed for hestehold. Med placeringen lige uden for Sabro ånder her
fred og idyl, og samtidig er i tæt på dagligdagens gøremål - både i Sabro og
Aarhus C. I Sabro finder i nemlig gode indkøbsmuligheder, skole og dagin-
stitutioner. Derudover kan turen til det centrale Aarhus klares via en af Vi-
borgvejs mange busser. Allerede ved ankomsten fornemmes ejendom-
mens gode stil, med tre hvidpudsede længer og nyere sort ståltag.

Kontant: 3.395.000
Ejerudgift pr. md.: 2.340
Udbetaling: 170.000
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: 15.144/12.815

Bolig m2: 120
Stue/vær: 1/3
Byggeår: 1914/1962
Sag: 03020180006

Grund m2: 39.772

Energi: D
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Endnu en køber der
vil anbefale os.

Vi har været meget tilfredse med forløbet, hele vejen
gennem, med salget af vores hus. At det blev solgt

på 3 uger, havde vi ikke forventet, flot arbejde.
 

Sælger af Hæstvej 18

Endnu en sælger der
vil anbefale os.

Kan på det varmeste anbefale Danbolig Tilst. Et
ungt, meget vidende, høfligt og engageret team,
stod på en yderst professionel facon, for salget.

Sælger af Skarøvænget 28

Endnu en sælger der
vil anbefale os.

Hele Teamet fra danbolig Tilst har udført en
fantastisk positiv indsats ved salget af vores bolig.

Super god oplevelse hele vejen igennem.
 

Sælger af Rønnevangen 170

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

 
 
dit, mit og vores Tilst.
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Badminton

Meny Cup 2018

Nu er et vellykket tst stævne overstået og po-
kalerne er sat på hylderne.

Den 5-6 Maj holdt tst badminton et stort stævne 
for næsten alle ungdomsrækker. Hallerne blev fyldt 
med børn fra U9 til U17/19 både lørdag og søndag. 
Fra tst stilede 38 spillere op til at kæmpe for guldet- 
og nogle gode kampe. tst var med i 28 kategorier 
og det blev til 12 førstepladser. I alt blev 23 pokaler 
hevet hjem. 

Det var skønt for mig som ældre spiller og hjæl-
petræner, at se de yngre spillere kæmpe det bedste 

de har lært, og hvor dygtige de er blevet. Og skønt 
at se børnene bakke op om hinanden og coache. 

Til tst stævnet var der som altid god stemning. Når 
der ikke blev spillet kampe, blev der brugt en masse 
tid på at tælle. I år havde vi som noget nyt prøvet 
at sætte gang i nogle lodder. Det foregik på den 
måde, at når man havde talt en kamp kunne man 
få to lodder og håbe på at vinde en præmie fra 
nogle af vores mange sponsorere. Det var en suc-
ces, som nogen gik meget op i.

Sofie, hjælpetræner
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FAKTABOKS
Meny Cup er tst’s årlige badmintonstævne for 
ungdomsspillere. Det blev afholdt over 2 dage i 
maj med 174 spillere fra 47 forskellige klubber. I alt 
blev der spillet 370 kampe fordelt på 35 kategorier.
Hovedsponsor for stævnet var Meny på Viborgvej.
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Tennis tst tennis for en dag
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Tennis

Lørdag den 26. maj i højt solskinsvejr afholdt vi arrangementet “tennis for en dag”. 
Hensigten var at nye spillere kunne prøve kræfter med tennissporten samt, at 
skabe opmærksomhed omkring tst tennis.
Det blev en god og hyggelig dag.

Billederne taler for sig selv.

Tak til Varun for kompetent vejledning og introduktion til de fremmødte.

Husk at vi fortsat byder nye medlemmer velkommen. Vi har mange 
forskellige tilbud uanset alder og niveau. Se mere på vores hjemmeside 
www.tst-tilst.dk/tennis eller på facebook tst Tennis Klub.

tst tennis for en dag

Ny bestyrelse
Der har været lidt udskiftning 
og omrokering i bestyrelsen. 
Tak til de afgående kræfter og 
velkommen til nye som gamle 
bestyrelsesmedlemmer.

Fra højre på billedet ses: 
Bestyrelsesmedlem Ulla Hogan
Formand Ole Hempel
Kasserer Britta Skovbjerg
Bestyrelsesmedlemerne
Preben Brønning og 
Anette T. Kristiansen
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Håndbold
Ny sæson 2018/2019

Håndbold
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Den 13.august 2018 slår tst håndbold atter 
dørene op for en ny sæson.

Det har været et forrygende år i tst håndbold. 
Vi har haft 2 U-10 pigehold, 1 U-12 pige og et 
damehold. Der er blevet trænet og spillet kampe 
og vi har været til forskellige stævner. Og vores 
U-10 piger i A-rækken vandt faktisk guld til dette 
års Humlebi-cup!!

Sidste år havde vi også hold for de mindre, men 
der mangler nogle frivillige hænder til at stå for 
træningen eller til at hjælpe til.

Der er dog nogle forældre der har tilbudt at 
starte et Trille Trolle hold op for de mindste 2-5 
årige. Det er et koncept med leg, gymnastik og 
boldspil så de små får snust til håndbolden og 
forhåbentlig får lyst til at spille. Den nye bestyr-
else arbejder på at få passet sådan et hold ind i 
vores haltider.

Vi vil endvidere gerne have flere friske piger til 
vores U 10 hold og er i gang med at arrangere en 
håndboldkaravane i samarbejde med JHF og Tilst 
skole og evt andre skoler i Tilst  i starten af det 
nye skoleår. Det vil være med fokus på de børn 
der så kunne blive U10’ere.

På sigt vil vi også gerne have U 8, men det kræver 
at der er nogle forældre der kan og vil træne.

Vi ville også gerne have drengehold, men der har 
ikke været interesse nok til at lave hold…måske 
det kommer på sigt.

Håndbold er en super sjov sport med et stort fæl-
lesskab og gode venskaber.

Det viser sig også når vi afholder Ung Fredag 
den første fredag i måneden fra september-april. 

Det er et arrangement med mange forskellige 
sportsgrene (svømning,badminton, gymnastik, 
floorball, bordtennis, håndbold og fodbold) for 
de 8-13-årige. Der hygger børnene sig på kryds 
og tværs af klasser og skoler i Tilst-området, sam-
tidig med at de får rørt sig. (se annoncen for det 
kommende års Ung fredag).

Som det ser ud nu har vi efter sommerferien 
følgende hold:
1 U 10-hold Piger, 2 U 12-hold Piger og 1 dame-
hold plus evt. Trille Trolle.

Hvis du eller dit barn skulle have lyst til at prøve 
at spille håndbold, så kig ind på vores hjemme-
side i løbet af sommeren og se spilletider. Man 
må rigtig gerne komme og være med og se om 
det var noget.

Vi kan endvidere altid bruge nogle frivillige foræl-
dre eller unge mennesker til at hjælpetræne, så 
mød friskt op !!

Vores nye bestyrelse ser således ud:
Louise Cramer-formand, haand.formand@tst-tilst.dk
Nicoline Kjær Cramer-kasserer
Julie Bomholt-Webmaster
Camilla Christiansen-referent, senioransvarlig
Ulla Als-turneringsansvarlig 
Fouzia Sørensen-eventansvarlig
Karin Madsen-Ung fredag, Spot

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

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

Vi håber at se mange nye medlemmer 
og ønsker alle en god sommer.

Håndbold

Dyrk sport med tempo, 
teknik, sammenhold 
og masser af sjov!!
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Ung Fredag!

Arrangør: tst håndbold

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

7. september • 5. oktober • 2. november • 7. december
4. januar • 1. februar • 3. 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!



85 seniormedlemmer havde tilmeldt sig den årlige forårsudflugt, som var 
planlagt til tirsdag, den 1. maj 2018.

Meget flot tilmelding – de senere år har gennemsnittet for udflug-
terne været ca. 50, så i år måtte vi leje en dobbeltdækker-bus for, at 
have plads til alle interesserede.

Vi mødtes ved tst-aktiv-centret kl. 0900, hvor bussen stod klar.
Vejret var lettere blæsende, overskyet og ikke med de højeste 
temperaturer -  men humøret var højt og forventningerne til 

en dejlig dag var til stede.
Efter tjek og mandtal kørte vi mod Viborg.

Første stop var ved parkeringspladsen ved Tange Sø, 
hvor kaffe, ”en basse” og ”en enkelt” blev indtaget.

Herefter videre til hovedoplevelsen – nemlig Vi-
borg Domkirke med omkringliggende bygninger.

Vi blev modtaget af 3 guider, som på under-
holdende vis førte os rundt i denne historiske 
kirke.
Viborg Domkirke er med sine to tårne byens 
særlige vartegn.
Kirkens historie går tilbage til 1100-tallet, 
men efter flere voldsomme brande, den sid-
ste i 1726, er kun den gamle krypt tilbage. 
Resten er genopbygget. Den nuværende 
kirke blev indviet i 1876. 
Fra 1901 til 1913 gik kunstneren Joa-
kim Skovgaard og hans hjælpekunst-
nere rundt og dækkede vægge og 
hvælvinger med Skovgaards farvest-

Senioridræt

Senioridræts forårsudflugt
 – Viborg Domkirke og naturen ved Hald sø...



ålende udlægning af bibelhistorien; et helt en-
estående og fantastisk kunstværk, som er det 
største samlede arbejde, der nogensinde er over-
draget en dansk kunstner.
En imponerende udsmykning.
Der blev også tid til en lille spadseretur i de nær-
liggende gader med mange historiske bygninger.

Der var reserveret en middag på restaurant 
Latinerly, som er en af Viborgs ældste restauranter 
og nabo til kirken.
I den gamle munkekælder fik vi serveret en læk-
ker middag med dertil hørende drikkevarer og 
snakken gik om oplevelsen i domkirken og meget 
andet.

Næste oplevelse var Søndermarkskirken…….
Hvorfor lige den kirke?
Søndermarkskirken er beliggende i Viborgs syd-
lige bydel og er en moderne rundkirke bygget i 
1980/81.
I den kan man besigtige det flotte “Hærvejs-
tæppe”, et 10 m lang broderet tæppe med moti-
ver fra Hærvejen.

Et meget flot stykke håndarbejde.

Som en sidebemærkning kan nævnes, at flere af 
os også besøgte genbrugsbutikken, som var nabo 
til kirken og mon ikke forskellige effekter blev ind-
købt lige fra glas, kopper og til et par shorts.

På vej hjemad gik turen omkring Dollerup Bakker 
med stop ved Hald Sø, hvor en lille spadseretur og 
en kop kaffe gjorde godt.

Dollerup Bakker er et af Danmarks smukkeste na-
turområder, som ligger ca. 15 km. Syd for Viborg.
Bakkerne er beklædt med lyng, enebær og hist og 
her egetræer – og midt i bakkerne ligger Hald Sø, 
der er en af Danmarks dybeste søer.

En naturperle – fra parkeringspladsen havde vi 
udsyn over hele søen.

Sidste stop var ved tst, hvor vi ankom ca. 17.30.
En rigtig god dag blandt glade mennesker.
En stor tak til ”turudvalget” – Jytte, Rita og  
Henny for en oplevelsesrig forårsudflugt.
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dato Hold Sted Aktivitet
29.06.18 Specialarrangemnt Silkeborg-Svostrup-retur Vandre langs pramdragerstien 
   (tilmelding lukket) 
04.09.18 Gymnastik-Idræt Hal 1-2 Efterårssæson starter kl. 10.00 
06.09.18 Badminton+Bordtennis Hal 1-2 Efterårssæson starter kl. 10.00 
18.12.18 Gymnastik-Idræt Hal 1-2 Efterårssæson slut 
20.12.18 Badminton+Bordtennis Hal 1-2 Efterårssæson slut 

Senioridræts aktivitetskalender 
pr. 1. juni 2018:
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Med temaet ”Hold kroppen og hjernen frisk” 
afholdt DGI og DAI den fælles foreningsdag, som 
er et arrangement under ”Bevæg dig for livet – 
Senior” – det var d. 12. april 2018 i tst`s hal 1 + 2.

Om formiddagen var der et indlæg af DGI om 
hvordan vi kan blive bedre til, at tage imod nye 
medlemmer – meget givtigt og brugbart indlæg.
En sandwich blev nydt og herefter var der gjort 
klar i begge vore haller med forskellige aktiviteter 
til inspiration for deltagerne, som primært var in-
struktører og bestyrelsesmedlemmer.

Blandt flere nye aktiviteter kan nævnes New 
Age Curling, Pickleball, som blev modtaget posi-
tivt. Men der blev også spillet floorball og gjort 
Smart-træning.

Vi tror alle deltagere fik god inspiration med hjem.
Om eftermiddagen var der arrangeret et fore-
drag af hjerneforsker Ellen Garde, som fortalte om 
den nyeste viden om, hvordan vi holder hjernen 
frisk.
I dette foredrag kunne alle medlemmer af en  
seniorklub deltage og vi var lige godt 100 deltage-
re, som blev linet op i den store hal.

Ellen Garde kom på en underholdende måde ind 
på hvordan livet sætter sig spor i hjernen, hvordan 
hjernen tilpasser sig og ikke mindst hvordan du får 
mest ud af din hjerne – uanset alder.

Her var helt klart også noget, 
at tænke over og tage med hjem.

tst-senioridræt var vært 
ved DGI-DAI-Foreningsdag
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Vejret og humøret var helt forrygende godt, da 14 
forventningsfulde ”Gamle Travere” tog afsted, på 
2 dages travetur i området omkring Himmelbjer-
get og Gammel Ry, og det holdt hele turen.

Efter samling ved tst kørte vi til Hotel Himmel-
bjerget, hvor vi skulle overnatte efter mandagens 
planlagte hårde strabadser.  

Efter indkvartering mandag formiddag gik vi i sko-
vene mellem Ry og Himmelbjerget op og ned af 
det bakkede terræn, så efter 12 km. var det tid 
til de medbragte madpakker. Efter et mindre hvil 
skulle eftermiddagens  planlagte tur så i gang og 
det foregik i det smukke område på” Sletten” ved 
Juulsø. Da de sidste 10 km. var overstået trængte 
alle til at få solens varme og støvet væk med en 
kold fadøl eller et køligt glas hvidvin. Velfortjent!!

Efter en lækker middag var der nogle der lige 
skulle på Himmelbjerget for at se den fabelagtige 
solnedgang over skovene i vest, det findes ikke 
smukkere.

Da morgenmaden var indtaget skulle tirsdagens 
program gennemføres. Det blev en helt forrygen-

de dag med første etape fra Gammel Ry gennem 
lyngbakkerne og egeskovene til Klostermølle hvor 
de medbragte sandwich fra hotellet blev indtaget. 

Anden etape gik over landskabet omkring Salten 
Langsø tilbage til Gl. Ry. I alt 21 km. Efter 2 helt 
fantastiske dage med et vejr som ikke kunne være 
bedre og et humør helt i top hos alle deltagerne 
kunne de i alt 43 km.  godt mærkes i benene, men 
vi er klar til at gøre det igen og igen og igen for det 
var en rigtig god tur.

Godt vejr – højt humør
og 43 km vandring
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Torsdagsturene...
Eshøj-Engen-Kringlen
22 medlemmer fra tst-badminton og tst-se-
nioridræt deltog i torsdagsturen 17. maj 2018.

Vi mødtes ved tst-aktiv-centret og turen skulle i 
dag gå ud til den smukke natur ved Borum-Eshøj 
under kyndig ledelse af Gilsaa og Annelise, som 
begge er lokalkendte i området.

Første stop var ved parkeringspladsen ved Borum-
Eshøj.

Borum Eshøj tilhører gruppen af stormandshøje fra 
den ældre bronzealder omkring 1.400 f.Kr., og fra 
dens tre egekistegrave stammer nogle af verdens 
fineste fund fra bronzealderen. Den oprindeligt ca. 
38 x 9 m store gravhøj ligger næsten 100 m over 
havet nordvest for Århus.

En meget flot udsigt...i klart vejr helt til Himmel-
bjerget.

Næste stop var Engen og Kringlen øst for Borum.
Navnet Kringlen er er opkaldt efter åens slyng-
ningsform.

Her var frem til ca. 1910 et møde- og badested, 
som blandt andet blev brugt grundlovsdag 5. 
juni. Senere er der nogle gange holdt sankthans-
bål på stedet.Stedet blev kraftigt ombygget af 
Folkekirken i 2011 og anvendes nu bl.a. til frilufts-
gudstjenester og siden 2013 til Borum Fri Festival.
Der er rejst en større pavillonbygning tæt på åen 
og anlagt stier, bålpladser og faste bænke som i 
en bypark. 

Vi gik en tur langs åen og over engen og Annelise 
og Gilsaa fortalte om fuglelivet her og om ”gamle 
dage”, bl.a. når der skulle høstes i området.

Vi sluttede med indtagelse af medbragt frokost i 
pavillonen i Kringlen.
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Senioridræt

Vi har fået et utroligt flot vejr og mange nye med-
lemmer. Den 4. marts startede vi den nye sæson 
med et fremmøde på 24 spillere, hvilket er flot. 
Vejret viste sig fra sin gode side med sol og 12 
graders varme (dagen før var der snevejr). Selvom 
det var første gang, var der alligevel flere flotte 
resultater. Bl.a. var der 5 ’hole in one’ på bane 
1 og 1 ’hole in one’ på bane 2.Efter spillet var vi 
alle samlet ved bænkene til kaffe og kage og en 
lille en til halsen. Vi kunne ikke have fået en bedre 
sæsonstart. Ved sæsonstart var vi 34 medlemmer, 
og nu er tallet oppe på 45 medlemmer, men der 
er stadig plads til flere.

Den 11. april havde vi 3 spillere med til et stort 
opstartstræf i Auning. 169 spillere deltog, og som 
sædvanligt blev træffet afviklet på en super god 
måde, og traditionen tro sluttede vi efter spillene 
af med en lækker menu i Auninghallen.
Den 02-05-18 havde vi 2 spillere med til et aften-
træf i Houlbjerg, hvor Poul Nærum fik en flot 8. 
plads – i stævnet deltog 98 spillere. 
Den 15-05-18 deltog 3 spillere i et stort stævne i 
Lystrup med 150 spillere. Det var en god dag med 
masser af krolfspil og dejligt samvær.

Den 17-05-18 deltog 10 spillere i et træf på 
Alrø med 37 deltagere. Førstepladser fik vi 
ikke, men på kvindesiden fik vi en flot 2.- 
(Jytte) og 3. plads (Jonna) og på herresiden 
en 2. plads (Bent C). 
Dejligt at se den store tilslutning fra klubben.

I Aarhus Kaffe Cup har vi 2 hold med, og den 
16-05-18 startede turneringen.
Tst 1 havde besøg af Kasketkarl og åbnede turne-
ringen på fornemmeste vis ved at vinde sin første 
kamp. Et stort tillykke til holdet.

Tst 2 var på udebane mod Bøgeskovhus, som 
vandt deres første hjemmekamp. Vi må nok sige, 
at tst 2 kæmpede forgæves mod et hold, der var 
bedre end dem den dag.
Hvis du er interesseret og vil vide mere, kan du 
kontakte Bent Christensen tlf. 29 63 81 97.

Så er krolfsæsonen
godt i gang...!



Banksnak glider 
bedre ned over 
en kop kaffe. 

ONLINE OFFLINE

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

Senioridræt
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Sommerferie træning
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Karate

Sommerferietræningen 
starter den 19. juni.
I sommerferien vil der 
være fritræning tirsdag 
og torsdag 17.00-18.30.

Tilmelding via. 
hjemmesiden er 
påkrævet.

Vi starter op igen 
den 14. august.

Sommerferie træning
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De sidste to arrangementer i forårssæsonen er ved 
at være afviklet.

Byvandring i Tilst
Der var ca. 45 deltagere tilsammen på de 2 dages 
byvandringer, der blev afviklet i uge 21.
Vi startede i Sognegården med kaffe og et læk-
kert stykke kage, mens Poul Malling fra Lokal-
historisk forening fortalte om udviklingen i Tilst 
siden 1960érne. Poul viste en del gamle billeder 
af, hvordan der har set ud tidligere. Lokalhistorisk 
forening lavede i 2014 en film over området, som 
han også viste, så vi kunne se, hvordan det har 
ændret sig. Vi sluttede med at gå en tur rundt i 
området, hvor Poul viste og fortalte bl.a. om nogle 
af de bygninger, vi havde set på billeder og film. 
Stor tak til Poul Malling for en meget interessant 
tur. 

Bustur til Kloster Mølle og Den genfundne 
Bro
8. juni drager en flok forventningsfulde Nestorfolk 
på en heldagsbustur til området omkring Mossø 
og Gudenåen. Vi starter med en guidet tur ved 
Kloster Mølle med efterfølgende frokost i mad-
pakkehuset. Derefter går turen videre til Den gen-
fundne Bro, hvor vi ved hjælp af naturvejlederen 
får fortalt om broens genkomst og går en natur-
skøn tur hen til vandkraftværket, inden vi slutter af 
med kaffe og kage ved broen. Vi krydser fingre for 
dejligt vejr og en oplevelsesrig tur.

Planlægningen af efterårets program er i fuld 
gang. Vi kan allerede nu løfte sløret for den første 
tur, der bliver en heldags bustur til den skønne 
Limfjordsø Fur. Turen finder sted den 21. august, 
så I kan allerede sætte kryds i kalenderen nu. Ind-
bydelse udsendes senere.

Vi vil fra Nestors bestyrelse sige tak til med-
lemmerne for stor opbakning til forårets ar-
rangementer, og vi ønsker alle en skøn som-
merferie.

Nyt fra Nestor
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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



danbolig Tilst
Tilst Skolevej 23

8381 Tilst
Tlf. 8624 5100

SOLGT
True Byvej 14A

8381 Tilst

SOLGT
Langørvej 65

8381 Tilst

SOLGT
Gavnøvænget 33

8381 Tilst

SOLGT
Livøvænget 39

8381 Tilst

SOLGT
Skarøvænget 34

8381 Tilst

SOLGT
Havkærvej 33

8381 Tilst

SOLGT
Frømosevej 23A

8381 Tilst

SOLGT
Lindøvænget 22

8381 Tilst

SOLGT
Tornballevej 89

8381 Tilst

SOLGT
Tilst Skolevej 4

8381 Tilst

SOLGT
Kærmindevej 4

8381 Tilst

SOLGT
Østermarksvej 62

8381 Tilst

Vælg den rigtige
ejendomsmægler.

Kontakt os for et trygt og
professionelt boligsalg eller boligkøb.

Besøg os på danbolig.dk eller kontakt danbolig Tilst på tlf 8624 5100 og
få en gratis og uforpligtende salgsvurdering.

danbolig.dk


