april 2018

tst

idrætsforeningen

SP

T

Se også...
www.tst-tilst.dk

Bliv pilot i
din baghave
Læs side 16

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:
DTP/Layout:
Oplag:
Distribution:

CS Grafisk
typografen.dk
7.200 stk.
Jan Richter
Østerløkken 63, 8381 Tilst
Mobil 26 27 75 37
info@kimgulvmand.dk

Husk i 2018-2019:
Deadline:
28/5-18

Udgivelse:
8/6 - 10/6-18

Profilbladet:
25/6-18

uge 30-31 & 32

24/9-18
12/11-18
17/12-18

5/10-7/10-18
23/11-25/11-18
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

tst centret er privatejet og
kan udlejes til diverse formål
Man kan leje:

Lille mødelokale
Stor sportshal
Café
Lille sportshal
Borde
Stort mødelokale
Stole
Al henvendelse vedr. pris og udlejning af ovenstående rettes til:
booking@tst-tilst.dk, tlf. 24 49 98 72

Redaktionel deadline er
mandag den 28. maj 2018
kl. 20.00

OBS!

Næste nr. af spot
udkommer 8.-10. juni 2018
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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.

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!

Nestor

Nyt fra Nestor
Efter veloverstået generalforsamling, hvor vi
kunne byde velkommen til to nye medlemmer i
bestyrelsen, er vi klar til at tage fat på årets program. Vi har samtidig sagt farvel til Else Kvolbæk
Jensen og Asta Andersen, som har været med
i bestyrelsen lige fra starten for 24 år siden. En
stor tak til de to for mange års trofast arbejde for
Nestors medlemmer.
Bestyrelsen har konstitueret sig således: Formand
Gunnar Due-Hansen, næstformand Birgit Klinke,
kasserer Svend Overgaard Poulsen, sekretær Elsa
Blenstrup og bestyrelsesmedlem Conni Andersen
Næste arrangement bliver en rundvisning i Vor
Frue Kirke med efterfølgende kaffe på lokalcenter
Møllestien. Det er planlagt til mandag den 16.
april 2018. Når du læser dette, er indbydelserne

udsendt, men du kan nok lige nå at melde dig til
ved Gunnar.
Og vi har selvfølgelig masser af gode ideer til
andre spændende arrangementer, som I vil høre
nærmere om i løbet af året.
Afhængig af vejret er det også snart tid til
sæsonstart på petanque. Vi forventer at kunne
starte medio april og som sædvanlig tirsdag aften
kl. 19.00. Det er gratis for Nestors medlemmer
at være med, så hold øje med starttidspunktet i
udhængsskabet i foyeren.
Vi glæder os til at byde jer velkommen til nye
spændende oplevelser
Bestyrelsen

Du får altid 3 års garanti
på nye reservedele

Ekstra
tryghed

- så er du bedre kørende
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.

Bevar din

fabriksgaranti

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

Århus Floorball Klub tst
kåret som Årets Forening
i DGI Østjylland

Der var stående klapsavle fra forsamlingen, da DGI Østjylland
overrakte prisen som Årets Forening til Århus Floorball Klub tst.

Til DGI Østjyllands årsmøde onsdag den 21.
marts kulminerede klubbens hårde arbejde,
da Århus Floorball Klub tst blev udråbt som
Årets Forening 2018 til stående klapsavle fra
forsamlingen. Udover den enorme ære vinder klubben også et gavekort på 10.000 kr.
DGI Østjyllands bestyrelse kunne foran et bugende
fyldt lokale med hundredevis af foreningsfrivillige
og DGI medarbejdere således berette om, hvordan
Århus Floorball Klub tst siden 2016 har arbejdet
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Stefan Dines.

på visionen Floorball-landsby Tilst og efter samarbejder med lokalliggende børnehaver og folkeskoler fået sat floorball på skoleskemaet og oplevet
en fremgang i antallet af medlemmer under 18 år
på 37 procent.
Om grunden til valget fortæller Anne Marie Aebeloe, udvalgsmedlem hos DGI Østjylland Udvikling,
til DGI:
”Klubben har skabet et skabt et solidt fundament
for at gøre floorball til en del af skolelivet lokalt,
ligesom de også er dygtige til at arbejde med de-

Floorball
res frivillige. Herudover har de siden 2015 skabt
en medlemsvækst på 43,5 procent. Det er rigtig
flot.”
Herudover roser hun klubben for nytænkning i
forhold til frivilligt arbejde, hvor man har fokuseret
på at gøre det usynlige frivillige arbejde synligt og
involvere medlemmerne i arbejdet omkring klubben efter devisen ‘rette mand til rette opgave’. Det
betyder, at de frivillige hjælper til der, hvor de har
lyst og kvalifikationer, så man tilbyder udvikling til
det enkelte medlem.
Anerkendelse i større perspektiv
For Lars Erik Bartels, bestyrelsesformand i Århus
Floorball Klub tst, betyder prisen rigtig meget. Det
fortæller han til DGI:
“Det er en anerkendelse af vores klub og sporten.
Vi har en ambition om at skulle være ligeså store,
dygtige og kendte som de traditionelle idrætter.
Der er jo mange, der stadig kun kender floorball
som skolehockey. Det vil vi ændre på.”

Lars Erik har allerede nogle idéer til, hvordan pengene skal bruges.
”Vi vil gerne endnu bredere ud i områderne omkring Tilst og Skjoldhøj – hele Aarhus faktisk – så
jeg tænker da, at pengene kan bidrage her. Og
så skal vi også anerkende de dygtige frivillige, der
trækker læsset hos os, så vi kan få endnu flere af
dem.” fortæller han og sender afslutningsvis en
tak på vegne af bestyrelsen:
”Fra klubbens bestyrelse skal der lyde et stort tillykke til hele klubben og de mange frivillige, der
hver dag lægger kræfter i klubben og gør en forskel for hinanden og lokalsamfundet. Sidst men
ikke mindst skal der lyde en stor tak til vores samarbejdspartnere hos DGI Østjylland samt vores
sponsorerer fra Danske Fragtmænd, Pejseringen,
Jensen-Company, AURA Energi, Salming og Intersport Randers, som alle er med på sidelinjen. De
gør, at vi som klub er i stand til at satse så intensivt
på både ungdommen, bredden og eliten.”

Bestyrelsesmedlem Morten Frederiksen, ungdomstræner Nicklas Perto, bestyrelsesformand
Lars Erik Bartels og ungdomsansvarlig Anne Sofie Thaarup var alle til stede til overrækkelsen.
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Floorball
Både spillere og trænere er på plads i Arena Nord til ligakamp.

19 glade ungdomsspillere
afsted til landsstævne
Fra den 9. til 11. marts var 19 ungdomsspillere, 4 ungdomstrænere og en stor gruppe ungdomsforældre afsted til det årlige floorballlandsstævne i Frederikshavn. Det er første
gang siden 2012, at klubben deltager.
Til dette års landsstævne havde Århus Floorball
Klub tst sendt to U11-hold og et enkelt U13-hold
afsted for at vise århusianske faner i det nordjyske,
hvor hold fra hele Danmark deltager.

6

”Alle børnene havde en rigtig god og sjov weekend. Det er ikke altid det sportslige, der er vigtigst,
men mere det sociale og selve turen. Det at være
afsted hjemmefra en hel weekend, at sove på liggeunderlag og i sovepose i et klasselokale samt
dyrke motion fra de vågner til de står op mod helt
fremmede hold, er nyt for de fleste af dem. Det
har helt sikkert været en meget berigende oplevelse.”, fortæller ungdomsansvarlig Anne Sofie
Thaarup, der også selv tog turen til Frederikshavn.

Floorball

U13-holdet i aktion mod Hjørring Hawks.
Århusianerne vandt kampen 0-3.

Herudover var børnene også til ligafloorball, da
de fredag aften så Frederikshavns ligadamer
spille mod Herning FC, mens den lørdag stod på
Frederikshavns ligaherrer mod Hvidovre Attack.
Begge kampe blev spillet i Arena Nord med plads
til 2.500 tilskuere.
Forældreopbakning danner grundlaget
En af grundene til den store succes skyldtes også
den store opbakning fra både forældre og bedsteforældre.
”Vi havde en enormt stor forældreopbakning
med hjemmefra, og det er bare så vigtigt for en
forening som vores. Det er dejligt at kunne mærke
samarbejdsvillighed og glæde fra børnenes egne
forældre; det er et kvalitetsstempel af højeste orden. Derudover kiggede flere bedsteforældre forbi
i løbet af weekenden med kage eller andet læk-

kert. Det vakte stor glæde hos både deres egne
børnebørn såvel som resten af børnene og ikke
mindst trænerne.” fortæller Anne Sofie med et
smil.
Det var ikke kun til landsstævnet, at hun kan
mærke den store forældreopbakning. Også til daglig til både træning og kampe er den helt tydelig.
”Det var faktisk for første gang siden 2012, at Århus
Floorball Klub tst har deltaget til landsstævnet, og
at vi så kan sende hele tre hold afsted, er bare
helt fantastisk og vidner om, hvor godt det går i
ungdomsafdelingen i øjeblikket. Det skyldes helt
sikkert blandt andet glade og engagerede forældre. Derudover er det jo sådanne arrangementer,
der er med til at binde klubben sammen, og det
er sådanne oplevelser, der er guld værd for både
trænere, børn og forældre.”

Det ene U11-hold er klar til kamp i Arena Nord. På tribunen bagved
ses U13-holdet stå klar til at bakke klubkammeraterne op.
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Floorball

KvartfinaleBillede: tst-hallen var godt besøgt, da ÅFK tst
(i blå) hjemme tog imod gæsterne fra Vanløse Floorball Club.

Ligadamerne spillede sig i
DM-semifinalen
Med 22 point ud af 24 mulige blev Århus
Floorball Klub tst’s suveræne vindere af dette
års mellemspil i vest. Dermed skulle holdet i
kvartfinalerne møde 4. pladsen fra mellemspillet i øst.
De forsvarende danmarksmestre fra Århus Floorball Klub tst har netop spillet sig videre til dette års
DM-semifinaler efter en kvartfinaleserie på bedst
af tre kampe mod Vanløse Floorball Club. Avancementet kom i hus efter først en 3-13 sejr på Sjælland, mens man i returopgøret på hjemmebane
vandt med hele 17-0.
Med en 2-0 føring i kampe var serien altså afgjort,
og dermed blev tredje kamp ikke aktuel. I stedet er
holdet i gang at forberede sig til semifinalen, hvor
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man møder dette års pokalmestre fra AaB Floorball, som man også mødte i sidste års finale. Der
er lagt op til en tæt, intens og ikke mindst velspillet
semifinaleserie.
Første kamp spilles i Aalborg i starten af april,
mens den omvendte kamp i Aarhus spilles lørdag
den 14. april i tst. En eventuel tredje og afgørende
kamp vil blive spillet i tst om søndagen. Det endelige tidspunkt for semifinalekampene vil blive
offentliggjort på www.aarhusfloorball.dk snarest
muligt.
Det er altså her, at det afgøres, hvorvidt holdet
til Superfinalen i Ringsted den 21. april skal spille
med om guldmedaljerne for femte år i træk eller
bronzemedaljerne.

Floorball

Ny pokal til
pokalskabet i ÅFK
Damesiden i ÅFK tst har sikret sig endnu en
pokal til det efterhånden bugnede pokalskab
Tilst. Klubbens 1. hold har de seneste år sørget for at få fyldt godt op på hylderne, men
nu skal der også gøres plads til vinderpokalen
for rækken under: 1. division.
ÅFK’s 2. damer har i denne sæson vist, at der
er både kvalitet og fremtid i dem, og efter et
godkendt efterår har holdet for alvor rykket sig
i forårssæsonen, hvor de blot har sat et enkelt
point til. I den afgørende kamp mod Mørke var
der heller ingen slinger i valsen, og det blev til en
imponerende sejr på 9-0.
Inden sæsonen gik i gang var 2. damernes
eksistens tvivlsom, idet 12 stamspillere enten var

flyttet fra byen eller blevet gravide. Nye kræfter
kom imidlertid til og med iver, humør og indstilling
har holdet ramt den helt rette balance mellem nyt
blod og rutine. Alene på holdet, der hjemtog pokalen til Tilst i den sidste kamp var der 5 nye spillere, der er startet med at spille floorball i denne
sæson.
Fremadrettet, står dørene i tst Aktiv Center også
åbne for nye spillere på ÅFK 2. I år har truppen
bestået af spillere i alderen 14-41 år, som har
trænet 1-2 gange om ugen. Hvis det er noget for
DIG, så starter den nye sæson i august. Skriv til os
på nyspiller@aarhusfloorball.dk
Vinder1DivisionBillede: De glade spillere kunne
efter sæsonens sidste kamp mod Mørke knytte
næverne og juble over den flotte triumf.
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Bordtennis

Status på Forårssæsonen 2018

Turneringen i JBTU bordtennis er delt ind i efterår
og forår. En glimrende sæson i efteråret medførte,
at tst 1 rykkede op i DT-kval, hvor man spiller om
oprykning til 3. division, og det er første gang i
klubbens historie, at et hold er kommet så langt
op.
tst 2 rykkede op i kvalifikation til Jyllandsserien,
mens tst 3 og 4 forblev i kvalifikation til Serie 1.
tst 5 med vores mindst rutinerede senior-spillere
befinder sig i Serie 2.
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Så det var med stor spænding vi gik ind i forårssæsonen. Kunne tst 1 gå hele vejen til 3. division, og
kunne tst 2 følge op med en oprykning også? Her
følger en oversigt over resultaterne for de enkelte
hold.
tst 1
tst 1 kom efter en ærgerlig start med to tætte nederlag igen med 7 sejre og 1 uafgjort. Da holdet
havde et point med over fra oprykningen, endte

det med en ganske overbevisende puljesejr og
dermed titlen som JBTU’s bedste hold. 1. pladsen
medfører desuden, at holdet rykker direkte op i
3. division. tst Aarhus Bordtennis har aldrig haft
et hold i danmarksturneringen, så der venter en
sjov og spændende udfordring i den kommende
sæson. Holdleder Kim udtaler:
tst 1 har haft en rigtig god sæson i DT.kval, som
vi vandt sikkert. Og det endda med hele 3 spillere
i top 5 på toplisten, der viser de mest vindende
spillere i puljen. Vi har desuden haft nogle rigtig
hyggelige ture, og jeg ser frem til mange flere af
dem. Tak til Jan Therkelsen, Michael Baunhøj Meyer og Peter Breiner Larsen for at gøre dette til den
bedste sæson nogensinde! Here we come 3. Div.
tst 2
Holdet, som kun få havde tiltænkt en rolle i spillet
om kvalifikation til Jyllandsserien, var faktisk godt
med i første halvdel af sæsonen, hvor de lå på den
3. plads som lige akkurat ville give kvalifikation til
Jyllandsserien. De tabte desværre momentum i de
sidste kampe, og måtte derfor nøjes med 4. pladsen i puljen, og det rækker desværre kun til en
plads i Serie 1 til efteråret. Rune fortæller:
Det har været en svær halvsæson, hvor alle modstanderne på papiret var noget bedre end vores
hold. Det til trods lå vi alligevel nr. 3 i en længere
periode. Ærgerligt, vi ikke kunne holde fast. En
stor tak til mine holdkammerater, Gynter og Kenneth. I har gjort det rigtig godt!
tst 3
tst 3 - som desværre måtte nøjes med at spille i
kvalifikation til serie 1 – har haft en god sæson,
men de har også manglet udfordring, da de har
banket alle modstanderne. Således har de kun
tabt et point i puljen, og kampscoren på 69-11
fortæller vist det hele. Vi håber at få godkendt et
hold i Jyllandsserien til efteråret, så gutterne får
lidt mere udfordring, men om det lykkes må tiden
vise. Jesper holdleder udtaler følgende:
Vores nye, unge stjerneskud – Kristian - var med
22 sejre af 24 mulige en kende for skarp for de 2
halv gamle, men vi har haft en god og sjov sæson,
og jeg håber vi spiller sammen igen til næste år. Vi
er alt for gode til serie 1, og dette var forhåbentlig
kun et enkelt bump på vejen mod Jyllandsserien.
tst 4
I Serie 1 kvalifikationen var tst 4 ganske svingende
i løbet af sæsonen, men de viste formatet i de sidste kampe, og det var nok til at sikre 2. pladsen i
en tæt pulje. Det var især grand-old-man Henning

og Claus, som trak holdet op, og dermed spiller
de i Serie 1 til efteråret. Ifølge holdleder Lars er
ambitionen for efteråret klar:
Vi har haft en sæson med meget svingende
præstationer. Dette forhindrede os dog ikke i at
opnå vores sæsonmål - genoprykning til Serie 1.
Tak til Henning Jacobsen, Claus Larsen og Brian
Thomassen for en super indsats. Næste sæsonmål
er oprykningsspil til Jyllandsserien. Intet mindre!
tst 5
Vores mindst rutinerede hold blev inden denne sæson rykket op fra serie 4 til serie 2, og det kræver
sin mand/kvinde at omstille sig til de noget bedre
modstandere i Serie 2. Men det betyder jo ikke så
meget, når man har Maria på holdet. Hun er med
sit flotte spil tæt ved bordet garant for mindst 2
sejre hver gang, og selvom det kan knibe for de
øvrige at følge op, så rækker holdets indsats alligevel til en flot 4. plads i puljen. En (halv-)sæson
mere, så er holdet helt sikkert klar til større udfordringer! Holdleder Ibrahim ser sæsonen således:
tst-5 har haft en rigtig fin sæson med masser af
gode timer både ved og udenfor bordet. På trods
af en hård start på sæsonen, kom tst 5 godt igen
med et par sejre i nogle vigtige kampe. Tak for
dejligt samvær til mine to holdkammerater, Kenneth Staal og Maria Bøndergaard Røjkjær, samt
alle andre tst’ere.
tst Aarhus Bordtennis Support
Formanden for tst Aarhus Bordtennis Support,
Hans Thomassen, har slutteligt bedt om ordet:
Som formand for supportergruppen kan jeg på
alles vegne sige, at det har været en fornøjelse at
støtte de forskellige hold i kamp, ikke mindst på
hjemmebanen i tst Aktiv Center, hvor stemningen
somme tider bliver helt opkogt af spænding, når
vores spillere trækker sejren hjem i sidste og afgørende sæt. Der vil i den kommende sæson blive
sat alle sejl til for at opgradere fanskaren med 100
%, og entusiasmen vil ingen ende tage, når vi
varmer op på lægterne. Vi ses til fortsat sportslig
fremgang i næste sæson i tst Aarhus Bordtennis.
Fra alle de entusiastiske tst-spillere skal lyde en stor
TAK til supporterne for den flotte opbakning, såvel
ude som hjemme. I den kommende sæson bliver
kampprogrammet for tst 1 noget anderledes, men
vi håber på stor opbakning alligevel. Så kom frisk!
Tak for endnu en fremragende sæson i tst bordtennis!
/Peter
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Bordtennis

Formanden fortæller…
Her kort før sæsonen 2017/18 lakker mod enden
- afslutning d. 23/4 - 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. Mere herom
fra andetsteds.
Trænerteamet bestående af Claus, Michael og
jeg har oplevet en fremgang af ungdomsspillere i
foråret, og vi har haft hele 4 hold med i ungdomsturneringen plus en spiller på et Aarhus hold.
Der blev spillet mange gode kampe i holdturneringen og til de mange stævner, og det er blevet til en
del medaljer igennem sæsonen. Årets højdepunkt
og sidste stævne er Landsmesterskaberne, hvor
der over 3 dage bliver spillet bordtennis og hygget
for vildt.

Nogle af de højdepunkter jeg vil fremhæve i
min 1. sæson som formand er:
• Selvfølgelig det fortsat gode sammen hold i
Klubben, det rygtes også i andre klubber...
• Ændring af klubnavn til tst AARHUS BORDTENNIS
• Afholdelse af JM for ungdom og senior med
over 250 deltagere
• Fremgang i ungdomsafdelingen og de flotte
hold og singlepræstationer
• tst 1 oprykning til 3. division
• Ny klubtrøje med hjælp fra vores sponsorer:
Helms TMT, Djurslands bank, TK Malerfirma og
JT Agenturer
• Vores gode samarbejde med Kongsvang BTK på
Ellekærskolen
/Jan

Klubmesterskaber 2017/18
tst Aarhus Bordtennis har afholdt
klubmesterskaber for ungdom og senior.
Efter en masse drabelige kampe så resultaterne ud som følger:
Ungdom:
De unge
Klubmester: Oscar
Runner up: Mathias BB
3er: Johan
De ældre
Klubmester: Denzel
Runner up: Anton
3er: Mathias
Årets Fighter: Johan
Årets kammerat: Heidi
Årets ungdomstalent: Mikkel
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Senior:
A-slutspil
Klubmester: Kim Steenfat
Runner up: Michael Baunhøj Meyer
3er: Kenneth Nielsen
B-slutspil
1er: Jan Therkelsen
2er: Maria Bøndergaard Røjkjær
3er: Lars Rasmussen
Hans’s vandrepokal: Rune Laursen
Årets tster: Henning Holk Jacobsen
Årets spiller/spillere: tst1 holdet
Tillykke til vinderne

Nybolig Aarhus Vest & Nybolig Tilst - Sabro - Din lokale ejendomsmægler i det vestlige Aarhus

KØBERRÅDGIVNING.
GODT NYT
TIL DIG, SOM IKKE
HAR EN ONKEL,
DER ER ADVOKAT.

K Ø B E R R Å D G I V E R

Kontakt os og hør nærmere

Vælg en lokalmægler til at sælge din
bolig i Åbyhøj.
Når du skal sælge din bolig, ønsker du sikkert en mægler, der kender lokalområdet.
Hvorfor så ikke vælge en mægler, der selv
bor i Åbyhøj? Kontakt Peter Dybvad for uforpligtende rådgivning vedr. dit boligsalg i Åbyhøj. Han bor selv i byen, og har opnået et
stort kendskab til lokalområdet.

Vi vil gerne give
vores anbefaling
til Nybolig

Vi hjælper også
med at finde den
rette bolig!

"Nybolig Aarhus Vest har solgt
vores rækkehus i Hasle. Det er
foregået til vores fulde tilfredshed.
Nybolig holder hvad de lover.
Salgsteamet er professionelt,
kender salgsområdet indgående og har en god kundedialog."

"Som førstegangskøbere har vi
været meget overrasket over,
hvor god mægleren var til at
matche os med den rette bolig.
Kontakten har været god gennem hele købsforløbet og snart
flytter vi ind i vores drømmebolig! - Tak for det Nybolig Tilst Sabro"

"Vi kan derfor kun anbefale
Nybolig Aarhus Vest"

Karen & Thorsten
Sælger af Haslevangsvej 12A

Peter Dybvad - Indehaver, Ejendomsmægler, Valuar

Vivi & Jørn
Køber af Langøvænget 14

Vi har igen
sat solgt skilte op i
Skjoldhøjparken.
Skal vi også sælge for dig?

For mig er det vigtigt at bo i det
område, jeg sælger boliger i!
Skal du sælge din bolig i Vestbyen, så tag
fat i mig. Jeg bor her selv og kender området. Ét er at kende byen som ejendomsmægler, noget andet er at bo i området og
være lokalkendt. Det er først her man får

området helt ind under huden og får mulighed for at give køberne den absolut bedste
service og kendskab til ethvert gadehjørne.
Jeg har været mægler i 8 år, og ved hvordan
man skaber en ordentlig og tryg handel.

Kontakt Ulrik på 8943 4545 og få en gratis og uforpligtende salgsvurdering!

Peter Dybvad
Indehaver, Ejendomsmægler, MDE
Mobil 3092 4443

Søren Jensen
Indehaver, Ejendomsmægler, MDE
Mobil 3092 4444

Ulrik Petersen
Partner, Ejendomsmægler, MDE
Mobil 3092 4445

Ulrik Petersen, Ejendomsmægler & Partner

Nybolig
Aarhus Vest & Tilst - Sabro

Åbyhøj: Silkeborgvej 244 ·· ·8230@nybolig.dk · tlf. 8943 4444
Tilst:
Tilst Skolevej 36 ·· ·8381@nybolig.dk · tlf. 8943 4545
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Bliv pilot i
I Aarhus Svæveflyveklub er flyvning for alle
Af Andreas Kuhlmann, Aarhus Svæveflyveklub
Du har nok set os, når vi på en lun sommerdag
kredser fredsommeligt rundt under en hvid lammesky i vores elegante svævefly.
Måske har du drømt om, hvordan det er at sidde
i cockpittet deroppe. Hvordan det må føles at
udnytte vind og vejr til at få luft under vingerne.
At have kontrol over et svævefly. At være pilot.
I Aarhus Svæveflyveklub kan du udleve den drøm.

De fleste kan blive svæveflyvepiloter. Med et
almindeligt godt helbred, og drømmen om at
beherske et enestående håndværk, er du allerede
godt på vej. Briller og farveblindhed er ingen
hindring.
Man må begynde uddannelsen allerede som
14-årig. Man må flyve solo som 15-årig. Man må
tage sit certifikat som 16-årig. Og man må flyve
videre langt op i pensionsalderen.
Vi har vores egen flyveskole, hvor man kan flyve
med instruktør på alle flyvedage, og læse teori i
vinterperioden.

Tilst, Viborgvej og Bilka-krydset fra ca. 700 m. højde. Foto: Andreas Kuhlmann
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din baghave

Svæveflyet trækkes op ved hjælp af en 900 m. lang wire og en kraftig motor. Foto: Martin Jensen

Vi synes, at flyvning skal være for alle
Vores mangfoldige medlemsskare viser, at der
er noget om snakken. Næste gang du ser os i
luften, så tænk på, at bag styrepinden sidder
en helt almindelig århusianer. Gymnasieelev,
familiefar (eller -mor), skolelærer, ingeniør, kok,
håndværker, kirkesanger, pensionist. Flyvning er
for alle.
I Aarhus Svæveflyveklub er gennemsnitsalderen
ca. 32 år (på landsplan er den ca. 60 år). Vi er
altså en forholdsvis ung klub, og det kan mærkes
på vores klubliv og sociale sammenhold. Tonen
er kammeratlig, og der ikke er langt mellem de
gode fester i klubhuset.
Svæveflyvning generelt er afhængigt af et godt
socialt fundament, og selv på gråvejrsdage kan
man møde vores medlemmer i klubhuset, i gang
med at ordne småting eller spise aftensmad sammen.

Vores flyvesæson strækker sig fra 1. marts til 31.
oktober, hvor vi har 4 faste flyvedage om ugen i højsæsonen nogle gange mere. I vinterperioden
er der stadig højt aktivitetsniveau, når vi skiller
svæveflyene ad og giver dem grundig vedligeholdelse og hovedeftersyn.
Vi har piloter på alle niveauer: Hobbypiloter, der
bare nyder flyvningens rekreative og sociale element. Erfarne instruktører med flere tusind flyvninger bag sig. Og vi er ganske stolte af også at
have et medlem på juniorlandsholdet. For svæveflyvning er også en sportsgren, hvor man har rig
mulighed for at udleve sit konkurrencegén.
Klubben er tilknyttet Dansk Svæveflyverunion
(DSvU), som rummer 30 klubber og ca. 2000
medlemmer. DSvU er organiseret i Dansk Idrætsforbund.
Hvor lang tid tager det at blive pilot?
Lige så længe du vil – populært sagt.
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Med jævnlig tilmelding til skoleflyvning og
tilstedeværelse på pladsen kan du have dit
certifikat i løbet af 15-18 måneder. Nogen
bruger mere tid, nogen bruger mindre.
Hvordan kommer du i gang?
Kom ud og besøg os på en flyvedag:
Lørdage, søndage og helligdage mellem
1. marts og 31. oktober, kl. 10-17.
Mellem april og september ligeledes tirsdage og torsdage kl. 17-22.
Der vil altid være entusiastiske piloter til
at fortælle dig meget mere om svæveflyvning.
Du kan også købe et prøvemedlemskab
på hjemmesiden (www.aasvk.dk). Det
inkluderer seks flyveture med instruktør.
Altså potentielt dine første seks flyvninger
som elev.
Hvis du lige skal overbevises, kan du starte
med at booke en prøvetur på hjemmesiden. Så får du en gæsteflyvning sammen
med en af vores dygtige piloter, og får
mulighed for at opleve accelerationen fra
0-100 på 3 sekunder, kilden i maven som
ingen rutsjebane kan matche, og den
forrygende udsigt over Århus og omegn.
Det er stærkt vanedannende, og rigtig
mange af vores piloter har kickstartet

Ved roret i skoleflyet. Højdemåleren længst til hø

Motorvejen til venstre. Tilst til højre. Flyvepladsen lige under billedet. Foto: Manuel Ciosici
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deres svæveflyvekarriere med sådan en
gæsteflyvning.
En prøvetur varer 5-20 minutter, afhængigt
af dagens vejr.
Hvad koster det?
En prøvetur koster 425 kr.
Prøvemedlemskab koster 975 kr. Og hvis du
ønsker at fortsætte eventyret derefter, gør vi
dig bare til fuldgyldigt medlem, og så er du
pilot på ingen tid.
Et medlemskab koster 1295 kr./mdr. – og
så må du flyve lige så meget, du vil. Først
som elev, og når du har fået dit certifikat, så
flyver du bare videre.
Rabat for juniorer og studerende: Hvis du er
under 18 år, eller optaget på en SU-berettiget uddannelse, koster et medlemskab kun
995 kr./mdr.
Hvor bor vi?
Bavnehøjvej 11, 8381 Tilst, ved True.
Her har vi klubhus, 8-10 fly i hangaren og
vores egen 960 meter græsbane.
Vi bor også på www.aasvk.dk, og på
www.facebook.com/aasvk, hvor vi jævnligt
opdaterer med billeder, fortællinger og
konkurrencer fra verdens bedste hobby.

øjre viser 800 meter. Foto: Andreas Kuhlmann

Vi ses i Aarhus Svæveflyveklub!

Svæveflyvning er en social sport. Vi deler gode oplevelser med hinanden. Foto: Helena Jacobsen
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Senioridræt

Festlig og fornøjelig
jubilæumsfest…

Formand Bjørn holder tale for Jytte.

Der var rift om den dejlige gourmet mad.

84 festklædte og glade seniorer mødte op til senioridræts 25. års jubilæumsfest d. 30. januar
2018.
Det blev afholdt i Tilst Sognegård og festudvalget
bestående af Jytte Pedersen, Rita Gabel, Henny
Skoven og Poul Klinke havde sammensat et festligt program med sange og et indslag med optræden udefra, som satte gang i stemningen med
fællessang og masser af grin.
Formand for senioridræt Bjørn Rasmussen holdt en
tale, hvor han bl.a. fremhævede vigtigheden af et
aktivt +60-liv og at det hen over årene er lykkedes
senioridræt, at udvide aktiviteterne med bl.a. krolf
og vandreture, hvilket har betydet flere medlem-
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En lille gave til festudvalget for en super fest: Poul,
Rita,Jytte og Henny.

Hovedformand Hans Peter holdt en fin tale.

mer og der arbejdes fortsat for iværksættelse af
yderligere aktiviteter. Bjørn lykønskede specielt
instruktør Jytte Pedersen, der ligeledes havde 25.
års jubilæum, idet Jytte var en af medstifterne af
senioridræt i 1993.
Jytte har ikke bare være instruktør, men været
med til, at udvikle foreningen til det den er i dag
og bl.a. sat sit præg på foreningens mange forårsudflugter.
Hovedformanden for tst – Hans Peter Holgaard deltog i festen og overrakte en gave fra hovedforeningen i form af et tilskud til senioridræts
forårsudflugt i 2018.
Menuen var i top – ingen gik sultne hjem - det var
en dejlig fest, som vil blive husket længe……

Seniorerne kan fortsat ”Rocke og rulle”.

Jørn Gilsaa på slap line med sangerinden.

Festligt optræden med sang og vitser.

.

Alle deltagere rundt i kædedans.

tilstbilsyn.dk
Blomstervej 6
Åbent til kl. 17:30 i hverdage!

Online
booking

eller

86 242 242

99,4%
kundeti lfredshe d
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Senioridræt

Generalforsamling
den 20. marts 2018
I generalforsamlingen deltog 70 medlemmer
og dagsordenen iflg. Vedtægterne blev fulgt.
Egon Axelsen fra tordagsholdet ”dirigerede” på
værdig vis dialogen på mødet og beretning og
regnskab blev godkendt.
Bestyrelsensmedlem Torben Brøndum havde valgt,
at stoppe efter flere års arbejde i bestyrelsen og
i stedet blev Leif Pedersen fra bordtennisholdet
valgt.

Bjørn Rasmussen, Klaus Bjørn, Bent Christensen
og Jette Rasmussen blev genvalgt.
Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig med
ny kasserer Leif Pedersen i stedet for Bent Christensen, der fortsætter som bestyrelsesmedlem og
holdleder for krolf.
Generalforsamlingen blev rundet af med kaffe og
smørrebrød.
Bestyrelsen konstituerede sig således:

tst senioridræt bestyrelse og instruktører pr. 20.03.2018
Bestyrelse
Bjørn Rasmussen
Henny Skoven
Leif Pedersen
Ilse Høyer
Bent Christensen
Klaus Bjørn
Jette Rasmussen

Funktion
Formand og Webmaster
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Best.medlem-krolf
Best.medlem-vandrehold
Best.medlem

Adresse
Tlf.nr.
Søhøjen 33, 8381 Tilst
86240075
Ryhaven 67, 8210 Aarhus V 86258242
Langøvænget 38, 8381 Tilst		
Tjalfesvej 8, 8230 Aabyhøj		
Livøvænget 36, 8381 Tilst		
Søhøjen 103, 8381 Tilst		
Søhøjen 33, 8381 Tilst
86240075

Mobil
40353237
25372244
51377099
22616704
29638197
40562413
23365319

E-mail
bjorn.rasmussen@privat.dk
hennykurt@stofanet.dk
ritaleif@hotmail.com
ilseoghelge@hotmail.com
b_b_c@stofanet.dk
jetteogklaus@kabelmail.dk
jette.falkenberg@privat.dk

Instruktører/Idræt						
Jytte Pedersen
gymnastik, idræt
Bysmedevej 67 c, 8381 Tilst 86241320		
pytte1945@gmail.dk
Rita Gabel
gymnastik, idræt
Langøvænget 38, 8381 Tilst		
24212095 ritagabel@live.dk
Jørn Gilsaa
badmint-bordtennisFarøvænget 47, 8381 Tilst
86240771 20654771 jgilsaa@stofanet.dk
boldspil

Torben Elneff
Aut. VVS-installatør

Hjælpeinstruktører						
Lena Mikkelsen gymnastik-tirsdag
Lindøvænget 9, 8381 Tilst
86242894		
Rumle031@gmail.com
Egon Axelsen
badminton-torsdag
Torstilgårdsvej 94,2.th., 		
41501892 eaxelsen44@gmail.com
		
8381 Tilst			

•
•
•
•
•
•
•

blik
vand
varme
sanitet
ventilation
smedearbejde
privat som erhverv

DYRLÆGE

SØREN GRAFF
Agerøvej 21
8381 Tilst

Tlf. 86 24 15 11

Havkærvej 13 • 8381 Tilst • Tlf. 86 24 18 22
www.tilstvvs.dk
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Åben konsultation:
Mandag kl. 17-18
Lørdag kl. 9-11
Derudover efter aftale
Afdeling for pension og fodersalg:
Daglig åben kl. 8-17

Senioridræt

”Smart træning”
holder hjernen ”fit”…!
SMART-træning er som at sende hjernen i fitnesscenter. Gennem fysiske øvelser, der kobles op på
farver og ord, kan du træne hjernen til at få bedre
hukommelse og fokus.
Deltagerne skal lave øvelser, hvor de husker, hvem
de kastede bolden til først. Undervejs kommer
flere bolde til, og til sidst går deltagerne rundt
mellem hinanden. Det styrker hukommelsen.

Din hjerne skal trænes på samme måde, som
musklerne for at holdes fit.

Mange bolde i luften for pigerne.

SMART-instruktør Dorte With.

...og det prøvede tirsdagsholdet med gæsteinstruktør Dorte With en træningsdag i marts.
En rigtig god, men også sjov øvelse, som vil indgå
i gymnastikøvelserne.
Senior-herrerne fulgte godt med.
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Senioridræt

Krolfsæsonen er startet
– så kom og vær med...!
Gennem vintermånederne har vi som noget nyt
forsøgt at spille krolf. Der har været 4-7 trofaste
spillere, som er mødt op. Nogle gange måtte vi
først rydde banen for sne – andre gange var dækslerne til hullerne så frosne, at de næsten ikke var
til at få af. Vi har spillet en del gange, men desværre har vi også måttet aflyse en del gange på
grund af vejrliget.
Den nye sæson startede onsdag den 4. april 2018
– flot fremmøde i solskinsvejr og kaffe med hjemmebagt kage
Sidste år etablerede vi jo nye baner, så der
er også plads til evt. nye spillere, som kunne
tænke sig at prøve spillet.
Mød op en onsdag kl. 10.00 på krolfbanerne
ved petanque banen i tst.
Her kan du så prøve at spille krolf (gratis) – vi
låner dig udstyret.
Hvis du ønsker at blive medlem, er kontingentet
for en hel sæson kun 125 kr.
Vi har allerede fået en del indbydelser til forskellige
arrangementer:
Krolf-folket gør banen klar til sæsonen.

Fælles hygge efter åbningsspillet.

Opstartstævne i Auning den 11-04-18, hvor vi deltager med 3 spillere
Indendørs Krolf i Randers den 12-04-18
Bustur til Vesløs i Thy den 18-04-18
Nørresundby krolf den 4. + 5. maj 2018
Ertebølling Strand 25. + 26. + 27. maj 2018
Thorup krolf
DAI-Landsstævne 16-06-18
Rødhus Strandkrolf 24-06-18
Tyske mesterskaber (bustur) den 10. jul - 17. jul
2018
DAI-Aarhus Kaffe Cup
...og her er bane 1 klar – bare mød op!

Krolf bliver mere og mere udbredt i Danmark, så mulighederne for at spille er
efterhånden rigtig store.
Hvis du er interesseret og vil vide mere kan du kontakte Bent Christensen tlf. 29638197.
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Senioridræt

+60-bordtennis – en succes...
Bordtennis +60 er nu oppe på 16 medlemmer og der spilles hver torsdag kl.
10.00-12.00 i hal 2.
Vi startede i august 2017 og kan konstatere, at det er en succes og at behovet
for +60-bordtennis er der.
En del af succes`en er, at opvarmningen
foretages med badmintonholdet i hal 1
…..og ikke mindst den efterfølgende
fælles snak og hygge i 3. halvleg i caféen.
Kom og vær med!
Kontakt holdleder Jørn Gilsaa på
mobil: 20 65 47 71, hvis også du vil
prøve spillet.
Et udsnit af torsdagsholdene lige før opvarmningen.

Senioridræts aktivitetskalender
pr. 13. marts 2018:

Dato
15.03.18

Hold
Sted
Aktivitet
Torsdag
tst-caféen
Torsdagstræf - se mail
+Bordtennis
20.03.18
ALLE
tst-caféen
Senioridræts generalforsamling kl. 12.00
03.04.18
ALLE
tst-caféen
Foredrag om arv, testam, fremtidsfuldmagt kl. 12.00
04.04.18
Krolf
Krolfbanerne
Sæsonstart kl. 10.00 - 12.00 - hver onsdag
10.04.18
ALLE
tst-caféen
Info om Rude Strand Højskole kl. 12.00-12.30
12.04.18
ALLE
Hal 1-2 + caféen
DGI-seniordag ”Bevæg dig for livet”- separat mail
18.04.18
ALLE
tst-aktiv-centret
tst-hovedgeneralforsamling kl. 19.00
24.04.18
Tirsdag
Hal 1-2 + caféen
Vintersæson slut/”Træf” i caféen
26.04.18
Torsdag
Hal 1-2 + caféen
Vintersæson slut/”Træf” i caféen
+Bordtennis
01.05.18
ALLE
Nærmere tilgår
Senioridræts forårsudflugt
04.05.18
ALLE
Beach-Volley-banen Spil mellem kl. 10.00-12.00 - hver fredag
08.05.18
ALLE
Petanque-banen
Spil mellem kl. 10.00-12.00 - hver tirsdag
14-15.05.18 ”De gamle Nærmere tilgår
Vandre-weekend incl. Overnatning
travere”
29.06.18
tst-badminton
Silkeborg-Svostrup-retur/
/-senior		
Vandre langs pramdragerstien (tilmelding lukket)
04.09.18
Tirsdag
Hal 1-2
Efterårssæson starter kl. 10.00
06.09.18
Torsdag+Bordtennis
Hal 1-2 Efterårssæson starter kl. 10.00
18.12.18
Tirsdag
Hal 1-2
Efterårssæson slut
20.12.18
Torsdag+Bordtennis
Hal 1-2 Efterårssæson slut
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Badminton

Foråret i seniorbadminton
Sæsonen der gik
I år har seniorafdelingen igen haft glæden af Auto-Partner Henrik Thomsens Auto samt Fjerbolden
som sponsorer. Der har også med stor glæde været
tilgang af KFC Tilst og Ketcher-Sport som nye sponsorer. Hvilket har betydet, at klubben og dets spillere har haft mulighed for nyt klubtøj, hvor vi gik
tilbage til den grønne tst farve.
Nu hvor sæsonen er på vej mod sin ende, kan senior
afdelingen se tilbage på en god og frugtbar sæson,
med gode sportslige, såvel som sociale, resultater.
Efter en hård pulje og et par skader i grundspillet,
endte 1. holdet i nedrykningsspillet. Dette skabte
dog ikke mismod blandt spillerne, som viste mandsmod og vandt alle kampe i nedrykningspuljen og
blev nr. 1, med en samlet score på 41-3. Dette gør,
at 1. holdet forbliver i serie 1 og har en klar målsætning om at ende i oprykningsspillet i næste sæson.
Seniortruppens 2. hold var påvirket kraftigt påvirket
af 1. holdets skader, og måtte derfor afgive spillere
dertil. Dette bar de stærkt igennem hele sæsonen,
og endte på en flot 4. plads ud af 8. hold.
2. holdets målsætning er, at starte i serie 2 eller
spille om oprykning fra serie 3 til serie 2 og derved
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komme tættere på 1. holdet.
3. holdet viste storform og vandt grundspillet, samt
havde en samlet score på 11-5 over Skanderborg i
slutspillet, hvilket betyder de vandt deres pulje.
3. holdet sigter nu mod Landmesterskaberne for
hold, hvor de forsat kan vise tst-fanen og den gode
sportsånd.
I denne sæson har tst haft flere spillere til stævner,
for at udfordre sig selv på det individuelle plan.
Flere af klubbens spillere har haft gode resultater,
heriblandt flere podiepladser. Dette har markeret
tst på landkortet, og flere klubber er begyndt at
bemærke os.
Som et nyt tiltag i seniorafdelingen, er der kommet
et Fest- og socialudvalg.
Til dette sponsorerede Fjerbolden et betydeligt
beløb, som har tilladt at der kunne serveres kaffe, te,
kage og andet godt til vores hjemmebanekampe, til
spillere, tilskuere og modstandere. Hvilket har skabt
stor fornøjelse blandt alle de fremmødte.
Tilgang af nye spillere

tst har i de senere år haft en stor spillertilgang, dette
gør sig også gældende for denne sæson. Hvor ti
nye spillere har meldt sin ankomst. Ud over dette,
er flere spillere udefra fra andre klubber, begyndt at
komme til vores træninger, for at få sparring samt
gør sig overvejelser om at skifte hertil. Dette skyldes
både de sportslige resultater, men også langt hen
af vejen, det sociale og gode humør som klubbens
spillere bidrager med på banen såvel som uden for
banen.
Denne store spillertilgang betyder, at vi med stor
glæde kan annoncere en senior trup 2 til næste sæson, som vil ligge tirsdag 1830-2030.
Klubmesterskab
I år er der igen klubmesterskab, som ligger d. 21
april. Denne gang vil senior forsøge at ryste de rutinerede og dygtige motionister af podiepladserne.
Igen i år, må man kun stille op i to rækker, og det
vil være muligt at vælge mellem de forskellige kategorier.
Vi glæder os til at annoncere vinderne på tsts hjemmeside, Facebook og Instagram.
tst Turnering
Vi kan yderligere, med stor glæde, annoncere at i
den kommende sæson vil være en tst turnering for
seniorspillere i rækkerne A-D. Dette vil ligge d. 1-2
december, og vi håber på lige så stor støtte, succes
og engagement som ungdom modtager til deres
turneringer.

Badminton

tst Badminton
kåret til årets
ungdomsklub
I forbindelse med aktivitetsmødet i DGI Badminton 4/4 i Søften blev tst Badminton kåret til
årets ungdomsklub. Vi er oprigtig stolte over den
anerkendelse der ligger i denne kåring. Ungdomsudvalget og mange andre har gennem sæsonen
arbejdet målrettet på at skabe de bedst mulige
rammer for ungdomsspillerne. Udfordringerne
har været mange, men ved en fælles indsats er vi
kommet videre. Resultaterne er til at få øje på.
Vi har nu over 100 aktive ungdomsspillere i klubben. Grundet pladsmangel på de eksisterende
hold, startede vi i februar måned et nyt begynderhold op, hvor der pt er 11 spillere og flere er
på vej. På hold 1 & 2 er der udover den normale
træning stort fokus på supplerende fysisk og
teknisk træning, som gør at spillerne virkelig flytter sig.
Det er nogle af årsagerne til, at anerkendelsen fra
DGI er så fortjent. Fra bestyrelsen vil vi gerne sig
tak til og hylde alle, der gør en indsats i ungdomsafdelingen. Det er i den grad teamwork, som
har skabe disse resultater. Samtidig et særligt
stort tillykke og en særlig tak til Jesper og Karina
for alt det I gør.
Henrik Tvermoes
Formand, tst Badminton

Hasle Tømrerfirma ApS
SNEDKER -MASKINSNEDKERI

Hasle Tømrerfirma ApS
SNEDKER -MASKINSNEDKERI
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Badminton

Ungdomsafdelingen
vokser stadig

Masser af deltagere til Spis & Spil.

På trods af, at sæsonen nærmer sig sin afslutning, forsætter medlemstallet med at stige i ungdomsafdelingen, og for første gang i mange år
har vi nu mere end 100 ungdomsspillere! En ikke
ubetydelig årsag er det nye begynderhold, som vi

startede i februar i Skjoldhøjhallen. Det har været
en succes, og det har tiltrukket nogen, for hvem
nærheden til Skjoldhøjhallen har været afgørende.
Det er derfor noget vi regner med at forsætte til
næste sæson.

1. plads i U13D Piger til Hasti, Anja, Marie, Sara, Cecilie og Louisa.
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Badminton

1. plads i U13C til Luis, Frederik, Noah, Andreas, Tobias
og Mathias.

For også at aktivere forældrene har vi i samarbejde
med Danske Bank afholdt Spis & Spil for spillerne
og deres forældre. Arrangementet startede vi med
spisning i caféen, hvorefter trænerne havde forberedt nogle aktiviteter i hallen. For at få plads til
alle havde vi delt arrangementet over to fredage i
februar og marts. I alt havde vi godt 125 deltagere, så der var fyldt godt op på badmintonbanerne,
og måske gav det endda et par nye spillere til motionsafdelingen.
Som sagt nærmer sæsonafslutningen sig, og det
betyder, at der er et par store begivenheder i kalenderen i den nærmeste tid.
Den første er DM for ungdomshold (DMU Hold),
som afvikles i weekenden 14-15 april. Som vi fortalte i sidste nummer af Spot, har vores 4 ungdomshold klaret sig rigtig flot i årets turnering.
Vores to hold i U13C og U13D Piger, som førte deres puljer, gjorde arbejdet færdigt og vandt alle deres kampe, og i U13D lykkedes det i sidste runde
lige netop at overtage 2. pladsen efter omkamp
(golden set) mod Aarhus AB. Vores sidste hold i
U15C var et rent pigehold i en pulje med stort set
ene drengehold. I den alder begynder fysikken at
betyde noget, så det er meget imponerende at de
endte på en 4. plads midt i puljen.
Resultaterne betyder at de tre U13 hold alle deltager i DMU Hold, og det er derfor en større gruppe som drager mod Slangerup for at repræsentere
klubben. Held og lykke til dem alle!
Allerede weekenden efter, søndag d. 22/4, er
det tid for klubmesterskaberne og i weekenden
5-6 maj afholder vi vores årlige ungdomsstævne,
Meny Cup. Sidste år havde vi ca. 180 deltagere fra
37 klubber, og vi håber på noget tilsvarende i år.
Vi er derfor godt i gang med planlægningen, så alt
kan forløbe som det skal.
Ungdomsudvalget

4. plads i U15C til Karoline, Sofie, Anne, Katrine og Mia.

2. plads i U13D til Magnus, Noah, Benjamin, Rasmus,
Rasmus og Emre.
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Tennis

Kære tennisvenner
Så skal vi snart i gang med udendørs tennis.
Her følger lidt praktik information:
Kontingentindbetaling for sæson 2018/2019 til reg.nr. 1931 - kontonr. 93 100 99 248.
Børn/unge 0 - 13: .......................................................... kr. 400,Børn/unge/voksne 14 - 24: ............................................. kr. 600,Seniorer: ........................................................................ kr. 975,Pensionister: .................................................................. kr. 750,Familie/husstand: ........................................................... kr. 2.350,Nøgledepositum: ........................................................... kr. 100,- (for nye medlemmer)
Skriv navn, adresse, fødselsdato, evt. tidligere medlemsnummer, tlf.nr. og e-mail-adresse under meddelelser ved betalingen.
Vigtige datoer og tidspunkter:
Træf - i år både mandag og onsdag: Første gang mandag den 9. april kl. 18 - 20.
Træning:
Børne- og ungdomstræning v/Mik Hulgaard og Varun Sharma onsdag fra kl. 16-17.30.
Første gang onsdag den 25. april.
Træning for voksne begyndere etableres, hvis der er spillere til det.
Mange tennishilsner, Tennisbestyrelsen

Banksnak glider
bedre ned over
en kop kaffe.
ONLINE

OFFLINE

Tilst Skolevej 31 • 8381 Tilst • 8630 3670 •tilst@djurslandsbank.dk
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FORRETNINGSUDVALGET
Hovedformand
Hans Peter Holmgaard
86 24 30 70 - 30 32 47 66
hb.formand@tst-tilst.dk

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

Personale, Projekter, Sekretær, Sponsor

PR

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

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

Økonomi, budget, regnskab
Forretningsudvalgsmedlem
Michael Jensen
23 46 48 16
forretningsudvalget.drift@tst-tilst.dk

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

Anlæg, samarbejdsudvalg

Alle afdelingsformændene
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

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

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

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