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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
Cafébestyrer
Booking
Tilsthal og -svømmehal
Teknisk serviceleder
Skjoldhøjhallen
Teknisk serviceleder
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Lars Jensen, 24 49 98 72
halbestyrer@tst-tilst.dk
Garip Naz, 28 60 75 42
cafe@tst-tilst.dk
Lars Jensen, 24 49 98 72
booking@tst-tilst.dk
86 24 11 83
Peter Dehli, 29 20 38 83
87 45 25 25
Jahn Sørensen, 21 72 60 94
jahn@aaks.aarhus.dk
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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.

OBS!
Næste nr. af spot
udkommer uge 23-25 2019

Redaktionel deadline er
mandag den 25. marts 2019
kl. 20.00

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!

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

Stort mødelokale
Lille mødelokale

Café
Borde
Stole

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

Den 10. januar mødte 117 af Nestors
medlemmer forventningsfulde op til
jubilæumsfest på Havkærcentret.
Vi fik en fantastisk aften, hvor vi blev
forkælet med en dejlig 3-retters menu,
som Irene tryllede frem i køkkenet, og
hvor ikke mindst det store dessertbord
vakte jubel.
På behørig vis var der selvfølgelig også
både en jubilæumstale, en sang og underholdning med syngepigerne fra Bakken, som ikke holdt sig tilbage for en
vovet historie.
Humøret var højt hele aftenen, der blev
snakket og grinet ved bordene, og vi levede helt op til teksten i sangen ”Her kan
vi mødes og have det rart, humøret det
trives når vi er på fart”.
Tak til alle, der bidrog til en dejlig aften.
Og så ser vi ellers frem til forårets
spændende arrangementer:
• Rundvisning på Tinghuset den 19. februar
• Generalforsamling med gule ærter
den 13. marts
• Rundvisning på Danish Crown den 3.
april
• På tur med en hjemløs den 13. maj
• Bustur til brunkulslejerne i Søby i uge
23
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løb

Christmas City Run 2018
Tirsdag den 4. december deltog en del af
Tilst Løberne i Christmas City Run. Løbet
var arrangeret af Aarhus Motion. Det var
første gang, at løbet blev afholdt.
Alle løberne fik inden start udleveret
nissedragter, hvorefter de i hold på 4-6
løbere blev sendt rundt i Aarhus. Juleløbet foregik via en app, som førte løberne
rundt til forskellige julespots i byen. Der
deltog i alt 900 nisseløbere, som blev
sendt afsted i tre omgange og spredte
masser af julestemning i byen.
Løbet foregik over 90 minutter, hvor
målet var at komme rundt til flest mulige
poster. Løberne koordinerede selv deres
rute undervejs og kom bl.a. via strøget,
Store Torv og Ingerslev Boulevard. Det er
et løb som på det varmeste kan anbefales og som med garanti også har deltagelse af Tilst Løberne til næste år.

Vintertræning
Tilst Løberne træner hele
året rundt og er således
godt i gang med vintertræningen. I vintermånederne er der typisk ikke så
mange af løberne, der deltager i officielle løb. Det
gælder dog om at holde
formen ved lige. Træningen
foregår derfor med en kombination af bakketræning,
fartleg og længere langsomme søndagsture.
Da det hurtigt bliver mørkt
om aftenen foregår tirsdags- og torsdagsturene
i mørke, hvorved det er
påkrævet at løbe med refleksvest eller lignende.
Turene foregår oftest på
oplyste stier eller veje, men
nogle gange bliver det også
til ture i skoven, hvor pandelamperne kommer i brug.
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Træningen foregår i forskellige hold,
hvor der er plads til både de hurtige og
de langsommere løbere. Alle er velkommen til at møde op og prøve at løbe med
Tilst Løberne.
Vores træningstider er følgende:
Tirsdag kl. 17.30 /Torsdag kl. 17:30
Søndag kl. 9:00

løb

Jule- og nytårshygge
I Tilst Løberne er der stor fokus på de
sociale arrangementer. Hvor der laves alt
fra fællesture til løb i både Danmark og
udlandet, fester samt fællesspisninger
mv.
I december blev der således afholdt
julefrokost med deltagelse af mere end
40 løbere. Dette var således en god lejlighed til at ønske hinanden rigtig god
jul. Også nytåret blev fejret med lidt godt
til ganen, hvorefter Frank sædvanen tro
affyrede raketter og fik sendt os alle godt
ind i det nye år.
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håndbold

Håndbold forår 2019
Så fik vi overstået julen, men U 12 fik
dog spillet et julestævne i Skovbakken
, hvor de vandt 3 kampe og desværre
måtte se sig besejret i semifinalen..
Lige inden jul holdt alle pigerne fælles
afslutning med hygge og besøg af Djurslands Bank som altid er søde at komme
med clementiner og merchandise..TAK til
Jer!
Ved samme anledning fik alle pigerne
samt trænere udleveret en træningsdragt
med navn, nr og logo, som var muliggjort
af de penge som vi, som tidligere nævnt
i Spot, havde fået af Aarhus Idrætsfond/
Royalfonden samt lokal støtte fra Danbolig Tilst..Stor tak for Jeres støtte!

Vi har også været så heldige at Skousen
Tilst sammen med Nilfisk har sponsoreret
et sæt spillertøj til et af vores hold…dejligt med lokal opbakning, så også Tak til
Skousen.
Sæsonen er i gang og der venter mange
spændende kampe for både pigerne og
damerne..og igen, hvis du går og overvejer at spille håndbold så kom bare til en
prøvetime.
Se hjemmeside for træningstider på :
http:/www.tst-tilst.dk/haandbold
Og følg os på Facebook:
www.facebook.com/tst.handbold
Der vil igen i år være hold der tager til
Humlebi-Cup, som nogle af pigerne jo
vandt guld til sidste år..
Så må vi se hvordan det kommer til at gå
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i år..men et er sikkert. De har det i hvert
fald sjovt sammen med masser af unge
mennesker fra store dele af Jylland..

I er altid velkomne til at komme og se
vores hjemmekampe.

gymnastik
Husk generalforsamling i tst gymnastikforening
den 28. februar 2019 kl. 19-21 i det store møde
lokale. Her er der mulighed for at høre lidt om
det der sker i gymnastik foreningen.

Opvisning 2019

Så nærmer den store finale sig med
hastige skridt, de mange gymnaster i
foreningen har øvet sig hele vinteren og
skal snart vise alt det de har lært.
tst afholder gymnastik opvisning lørdag
d. 27. April 2019 kl. 14.00, dørene åbnes
13.30.
Entre prisen er 25kr for alle over 3 år
(Gymnaster der skal på gulvet er gratis)

Hasle Tømrerfirma ApS
SNEDKER -MASKINSNEDKERI

Hasle Tømrerfirma ApS
SNEDKER -MASKINSNEDKERI
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svømning

DGI Østjyllands
julestævne 2018 fandt
sted i tst svømmehal

Af Johanne Nissen

Denne gang blev DGI Østjyllands store
julestævne afviklet d. 1 december 2018 i
tsts svømmehal, hvor i alt 146 svømmere
deltog i dagens mange konkurrencer.
tst var derfor også dagens værter, da de
mange forskellige svømmehold fra rundt
omkring i Østjylland trådte ind i hallen
denne lørdag morgen, hver med deres
egne dommer og tidstager.
Opvarmningen begyndte så småt klokken 8.30, inden stævnet officielt skulle
starte klokken 10.00, hvor de mange forskellige konkurrencer for alle aldre kunne
begynde. Deltagerne fra tst Svømning var
da heller ikke selv sky for at tage nogle
medaljer med hjem i dagens anledning.
Både i dame frisvømning og rygsvømning og i herre butterfly tog svømmere fra
tst Svømning en guldmedalje med hjem,
men dette var dog langt fra de eneste

medaljer, tst svømmerne fik med sig
denne dag. For hvert løb fik de tre bedste
nemlig en medalje med hjem, men alle
deltagerne var uanset sikret en palette

for deres deltagelse. Humøret var højt
hele dagen, som gjorde DGI’s julestævne
til en succes både for tsts svømmehal og
tst Svømning.

DGI´s julestævne 2018
– 1. dec i tst
I år blev DGI´s julestævne afholdt i tst aktivcenter.
Her deltog bl.a Ebeltoft, Grenaa, Solbjerg
IF, Hog-Hinnerup, Hornslet, Auning,
Swim Team Neptun og selvfølgelig vores
eget tst svømning.
Her deltog: Emily, Laura, Frida, Cecilia, Josefine, Kathrine, Louise, Carl, Liv,
Maja, Mathias og Filippa fra vores talent/
konkurrence-hold.
Der var discipliner inden for bla : 50 m
brystsvømning, 50 m to-og to, 50 m fri,
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100 m rygsvømning, 50 m butterfly, 50
m ben med plade, 100 m medley, 50 m
grillkylling, 200 m fri, 50 m rygsvømning,
4x50 m t-shirt holdkap og 4x50 m t-shirt
holdkap mix.
Alle svømmere havde en rigtig god dag ,
hvor der var højt humør og smil.
Det blev til mange gode resultater og
medaljer som de kunne tage med hjem.

svømning

Julehygge for børnene i
tst svømmehal
pænt står og synger med. Efter det kan
konkurrencerne begynde. De første i
vandet er de unge fra talentholdet, der
elegant flyver gennem vandet i høj fart.
Herefter kommer de små, der roligt bevæger sig ned i enden af banen, med et
stort smil på læberne. De lidt ældre børn
hjælper de helt små på vej ned mod enden, og sådan hjælper vi hinanden i tst
svøm-ning.
Efter at deltagerne, store som små, har
vist sine evner frem i vandet, bevæger de
sig op til juletræet, hvor alle deltagere
får udleveret et diplom og en slikpose af
selveste julemanden. Særligt de helt små
er begejstrede for at se julemanden, det
er jo sjældent, at han giver dem et besøg
så tidligt i december.

Af Johanne Nissen
2018’s julestævne i tst svømning for
børn og unge forløb dette år den 12. december, hvor ca. 130 var tilmeldte. Alt
fra de dygtigste unge på talentkonkurrenceholdet til de helt små haletudser
med svømmebælte var mødt op til dagens mange svømmekonkurrencer.
Stolte forældre sidder på tilskuerpladserne, og venter spændt på at deres barn
skal svømme. I midten af hallen står et
juletræ, hvor et par unge drenge hopper omkring og venter på, at de skal i
vandet. Klokken nærmer sig 17, og de
tilmeldte går ud i omklædningsrummet.
Lyset slukker i svømmehallen, og ud af
omklædningsrummene kommer de 130
børn og unge i et luciaoptog, og giver
alle den første luciasang her den 12.
december. Til højre for juletræet står
drengene og vifter rundt med deres
julelys, hvor pigerne til venstre for træet

tst SPOT-avis – Februar 2019

9

floorball

Floorball - en sport,
hvor alle kan være med
Århus Floorball Klub tst har vi et hold
for alle aldre og alle niveauer, hvor man
hurtigt kommer ind i fællesskabet og
hvor man får lært både spillet og de
tekniske detaljer med staven at kende.
Vi huser både en familie-, ungdoms- og
seniorafdeling, så der helt sikkert også
plads til dig.

sjovt, for det er det allervigtigste for
os. Derfor har vi floorball for piger og
drenge i alle aldre og på alle niveauer
– der er plads til alle. Vi træner et par
gange om ugen, og så er vi også ude og
spille kampe og deltage i stævner.
Vi ved godt, hvor vigtigt en god stav er,

Senior
På seniorsiden
har vi alt fem
hold, hvor
både mænd
og damer i alle
aldre og på alle
niveauer træner,
spiller kampe og
mødes jævnligt til sociale
arrangementer,
hvor vi knytter
relationer på
tværs af holdene.
Vi har uden
tvivl et hold,
der matcher dit
niveau og dine
ambitioner - og
så er vi allesammen rigtig søde
og klar til at
tage pænt imod
dig.
Der er fællestræning i tst hver onsdag
fra kl. 20.00 – 21.30. Dette er en
perfekt mulighed for at prøve kræfter
med sporten. Resten af holdenes
træningstider kan du finde på
www.aarhusfloorball.dk.
Ungdom
Som ungdomsspiller i Århus Floorball
Klub tst kommer du til at få det rigtig
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Familiefloorball
”Små Blå Fødder” er et tilbud til de
børn på 2-4 år, mens ”Små Blå Rødder”
er for de 5-8-årige.
Begge hold fungerer efter samme
princip: der er træning i weekenderne
omkring 20 gange pr. sæson.
Børnene
har forældre eller en
anden voksen med
i hallen,
som også
deltager
aktivt i
spillet.
Efter
træningen
slutter vi
af med
lidt frugt
og saftevand til
børnene,
mens der
vil være en
kop kaffe
til forældrene.

og derfor giver vi alle nye ungdomsspillere en gratis stav, når de starter i klubben. Så kan du komme til at spille med
det samme.

Det er en
perfekt
mulighed for familier, der har lyst til at
være aktive sammen. Træningstider er
enten lørdag eller søndag fra kl. 9.30 –
10.00 i tst.

Træningstider U11 (drenge og piger)
Tirsdage fra kl. 17.00-18.30 på Skjoldhøjskolen. U13 (drenge og piger) Mandage fra kl. 17.30 - 19.00 i tst Torsdage
fra kl. 17.00 - 18.30 på Skjoldhøjskolen.
Du kan læse mere om holdene på
www.aarhusfloorball.dk

Hvis du gerne vil være medlem af Århus
Floorball Klub tst, kan du besøge os
på www.aarhusfloorball.dk og læse
nærmere.
Du kan også skrive til
nyspiller@aarhusfloorball.dk for at høre
om din muligheder.

floorball

Stor opbakning til åbne
træninger i ÅFK
Mens de danske herrer slog deres folder i Prag til VM i floorball, så slog ÅFK
dørene op til to åbne træninger. Aldrig før har dansk floorball fået så massiv
mediedækning, så det skulle udnyttes til at lokke nye medlemmer til.
Har du lyst til at spille floorball?
Floorball er præcis som du kender det
fra skolen med den lille, hvide plastik
bold og en masse sved på panden. Det
spiller vi i ÅFK.
Og vi synes det
er enormt sjovt,
hvis vi selv skal
sige det.

de almindelige træninger er der dukket
nye spillere op. Henover de seneste to
uger har der været ni nye ansigter til de
ugentlige fællestræninger.

Sådan startede
invitationen,
der skulle være
med til at lokke
nye spiller til
træning i ÅFK.
Indsatsen gav da
også pote. Allerede første aften
var hallen fyldt
med ni nye spillere, der ønskede
at prøve kræfter
med sporten.
Nogle havde
spillet floorball
før, mens andre
var helt nye i
gamet.

medie som Danmarks Radio. De har
tidligere streamet floorballkampe på
DRTV, men at vi nu også får plads i
klassisk flow-tv og i tv-guiden er med til
at fange endnu
fleres opmærksomhed, der
tilfældigt falder
over sporten. At
vi så har formået
at tiltrække nye
medlemmer på
den baggrund er
jeg enormt stolt
af, og jeg ved,
at vi ikke er de
eneste, da andre
floorballklubber
har haft succes
med lignende
tiltag. I et større
perspektiv er det
enormt godt for
sporten, hvilket
altid vil være i
vores absolutte
interesse, sagde
en tilfreds formand, Morten
Frederiksen.

Træningen var tilrettelagt, så alle kunne
være med - lige meget om det var første
gang man holdt en stav, eller man havde
spillet mange gange før. Der blev både
trænet skud, driblingen og gennemgået
de mest basale regler. Til slut blev der
selvfølgelig spillet kamp, så alle spillerne
nåede at få lidt sved på panden.

Floorball er stadig en lille sportsgren i
Danmark, men det skyder hele tiden
frem med nye medlemmer. Selvom der
kontinuerligt foregår et rekrutteringsarbejde for at få nye medlemmer, så må
man bare sige, at mediedækningen gør
en kæmpe forskel, når der skal findes
nye spillere.

Det er selvfølgelig ikke kun til de åbne
træninger, at vi tager imod nye spillere. I
Århus Floorball Klub tst har vi altid gode
hold at starte på, hvor man hurtigt kommer ind i fællesskabet og hvor man får
lært både spillet og de tekniske detaljer
med staven at kende.

Det er ikke kun til de åbne træninger, at
vi har se et fremgang af spillere. Også til

- Det er selvfølgelig enormt glædeligt,
at floorball får opmærksomhed fra et

Læs mere om de enkelte hold og
træningstider på aarhusfloorball.dk
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Badminton

Juleafslutning
i Badminton Ungdom

Sidste torsdag før jul afholdt trænerne
den traditionsrige juleafslutning for alle
5 ungdomshold. Godt 70 spillere var
denne gang tilmeldt til 3 timers sjov og
spas i Tilst Hallen.
De mange spillere blev fordelt på 12
hold på tværs af årgange og niveau og
konkurrerede derefter i en række alternative former for badminton:
• Spil med papkasser på overkroppen
som hæmmer bevægelsesfriheden.
• Spil med balloner på gulvet som forhindringer.
• Sort plastik på nettet, så man ikke kan
se, hvad der sker på den anden side.
• Double, hvor de to spillere skal holde
hinanden i hånden hele tiden.
• Hele holdet siddende på gulvet.
• Spil med Miniton-ketchere, som kun er
ca. halvt så lange som alm. ketchere.
Nogle af de yngste spillere var naturligvis
lidt betuttede over at blive sat sammen
med nogle af ”de store” fra hold 1, men
som altid er det fornøjelse at se, hvor
gode de mere erfarne er til at inddrage
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de nye, så alle får en god dag i hallen.
Dagens konkurrencer endte med kåringen af et samlet vinderhold, men der blev
også udpeget vindere i en rækker andre
kategorier; f.eks. dagens slag, dagens
fighter, dagen smil og dagens heppekor.
Ud over dagens mange præmier blev
Årets Fjer også uddelt. Det er en vandrepokal, som uddeles én gang om året til
en spiller på hvert hold, som på en eller
anden måde har gjort sig fortjent til hæderen. Det kan f.eks. være én, som har
udviklet sig ekstraordinært meget eller
én, som altid går foran og skaber en god
stemning på holdet.
I år gik Årets Fjer til:
Christian Winther Hansen, hold 1
Sara Deja Vu, hold 2
Thien Huu Pham , hold 3
Beyza Elmas Kilic, hold 4T
Frederik Sortkær Christensen, hold 4S’

Tillykke til vinderne og stor tak til
trænerne for et godt arrangement!!!

Badminton

Badminton holder endnu
engang seniorstævne
Af Johanne Nissen
For første gang i mange år afholdte tst
badminton igen et seniorstævne, hvor
alle badmintonspillerne fra 18 år og op
var velkomne. Til stede var dog ikke kun
spillere fra tst, men også ivrige badmintonspillere hele vejen fra Fyn og Nordjylland var kommet langvejsfra denne 1.
december 2018.
Som tæller sad tst ungdomsspillere
med nissehuer og spredte den gode julestemning. Seniorspillerne møder med
glæde op og støtter når tst badmintons
ungdomshold er på banen,
ligesom at spillerne fra ungdomsholdet
også var her i dag både for at hjælpe
med at afvikle dagens stævne, men også
som moralsk opbakning til de ældre badmintonspillere. På den måde støtter vi
alle sammen hinanden i tst badminton.
Før stævnestart kan man se, de begejstrede spillere øve sig rundt på banerne,
og glæde sig til, at de rigtige kampe endelig kan begynde.
Intensitet og kampgejst spreder sig i hallen, og spillerne planlægger nøje deres
taktik, inden de træder ind på banen.
Udover at der var sponsereret frugt til alle
spillere i dagens anledning, var der også
aldeles fremragende præmier at vinde.
Alt fra store gavekurve fyldt med indkøbsvarer til lækre flødeboller gav blot
spillerne endnu mere blod på tanden.
Klokken runder omsider 10, og kampene
kan nu begynde. Den første fjerbold suser over nettet, og sådan foregår resten af
denne lørdag formiddag, indtil at dagens
bedste spillere forlader stævnet med deres præmier, og alle går hjem med godt
humør.
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Badminton

Motionsstævne i
Fuglsøcenteret

Weekenden den 5/6. Januar tog vi 9
spillere og 1 tst supporter til motionsstævne i Fuglsøcenteret. Om lørdagen
skulle der traditionen tro spilles mix doubler og søndagen var afsat til doubler. De
mænd der ingen makker havde lørdag,
skulle spille en såkaldt x række. I denne
kategori løb Thomas (efterfølgende kaldet the champ) og hans xmakker af med
guldet. De øvrige tst spillere kunne også
være deres indsats bekendt selv om det
ikke blev til flere medaljer.
Dette motionsstævne er en tradition og
afholdes hvert år i starten af januar. Der
spilles i en A og B række, så alle kan
være med. Da vi er mange motionsspillere i tst vil vi gerne opfordre flere (alle
dem der har lyst) til at deltage. Udover
badminton er det sociale aspekt også i
fokus. Man vælger selv om man ønsker
at spille een dag eller begge dage samt
om man ønsker at deltage i aftenfesten.
Der er ligeledes mulighed for overnatning i forbindelse med stævnet. Her er
lidt stemningsbilleder fra weekenden.

Mundelstrup
El-Forretning A/S
a Bolig-installationer

mere
end 90 år
med el
Græsvangen 2
8381 Tilst
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Tlf. 86 24 14 11
mu-el@mail.dk
www.mundelstrup-el.dk

a Reparationer
a EDB-installationer
a Industri-installationer
a Belysning
a Varmepumper
a Solcelleanlæg

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

Online
booking

eller

86 242 242

99,4 %

kunde tilfred shed

Ekstra
tryghed

Du får altid 3 års garanti
på nye reservedele
- 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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bordtennis

tst Aarhus Bordtennis
til JM 2019
tst startede det nye år med flotte resultater
ved de Jyske Mesterskaber i Bjerringbro.
Stævnet var i år desværre plaget af manglende tilmeldinger i mange rækker, og det
er noget skuffende, at så mange Jyske
klubber og spillere ikke bakker op om de
regionale mesterskaber. Men det skal nu
ikke tage noget fra de fine tst resultater,
for der blev gået til den ved bordene.
Resultater

Dame Klasse 1:

Nr. 1 - Maria Bøndergaard Røjkjær

Herre Klasse 2:

Nr. 2 - Kim Steenfat
Nr. 5 – Peter Breiner Larsen
Nr. 5 – Michael Meyer

Herre Klasse 4:

Nr. 9 – Rune Mott Laursen

Ghasem øverst på skamlen i Herre Klasse 6. Flot!

Maria vinder Dame Klasse 2.

Herre Klasse 5:

Nr. 9 – Ibrahim Abdallah

Nr. 3 – Jonas Kolling

Herre Klasse 6:
Nr. 1 – Ghasem Abjadpour

Drenge D - A:
Nr. 5 – Oscar Kolling

Puslinge E - B:

tst Aarhus Bordtennis
– Status på sæsonen
I efteråret kom vi godt i gang med flere
nye spillere på senior siden. Det er dejligt
med nye spillere, men det er ikke uden
udfordringer, for det er faktisk lige før,
at vi ikke kan være i træningslokalet alle
sammen. Vi prøver at få det til at fungere
på bedst mulige måde ved at optimere
placeringen af bordene i den lille Hal 2.

18
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Vores nye spillere har oprettet eget hold
i Serie 4, og de har i efteråret gjort det
superflot med oprykning til Serie 3.

træner med både dansk og international
erfaring, og vi bliver især udfordret på det
taktiske plan.

Ny træner
Vi fik til denne sæson ny træner, Henrik
”Lunder”, og han fylder en masse hårde
øvelser og viden på os. Henrik er en dygtig

Det skal gøre os i stand til at maksimere
udnyttelsen af vores individuelle styrker i
spillet. Det er både spændende og sjovt,
og der bliver svedt igennem ved bordene!

bordtennis

Ungdommen slår fra sig!
Jonas Kolling nr 3 i
Puslinge E. Stærkt!

(Billede af puslinge
drenge: Jonathan,
Anton og Jonas.
Lukas og Johan
deltog også
i turneringskampe)
Yngre Drenge

Der er de seneste par
år kommet godt gang i
ungdommen i tst Aarhus
bordtennis. Det ses hver
mandag fra 19-20 og på
torsdage fra 18.00-19.30,
hvor masser af unge mennesker hygger sig og spiller bordtennis med stort
engagement. Det store
gå-på-mod har betydet,
at vi har fået tilmeldt hold
i turneringer for puslinge,
yngre drenge og drenge.
De unge mennesker deltager også flittigt i stævner
i det meste af Jylland,
hvor de gør det rigtig flot
med masser af kampgejst
og højt humør!
Holdene har klaret
sig flot i turneringen i
dette efterår

(Billede af Yngre
drenge: Matthias, Oscar
og Santos.
Jonathan
deltog også
i turneringskampe.)

Stævner
Hen over sæsonen har vi deltaget i en række stævner og lavet en hel del aktiviteter.
Som det første deltog en hel masse tstspillere i Sisu-stævnet midt i oktober. Sisu
stævnet er et af de større stævner i DK,
og det blev afvikles i Brabrand-hallerne d.
13-14 oktober. tst klarede sig rigtig godt,
og var med helt fremme i flere rækker.
I starten af 2019 fik vi et par Jyske Mestre,
og det kan du læse mere om andetsteds i
bladet.
Før jul afviklede vi den traditionelle juleturnering - klubmesterskaberne i double.
En efterhånden legendarisk turnering

Puslinge 2

Puslingeholdet vandt flot
deres pulje, og gik videre
til finalestævnet hvor det
blev til en flot 2. plads.
Holdet tabte desværre fi-

med masser af fight og flot spil, og i år gik
sejren til Michael og Peter, som fejede al
modstand til side. Vi sluttede naturligvis af
med at ønske hinanden glædelig jul!
Ungdom
På ungdomssiden er der proppet ved bordene både mandage og torsdage, og det
er dejligt at se de mange glade ansigter!
De unge giver den gas, og der bliver kæmpet om hver eneste bold. Trænerne får
efterhånden lært de unge en hel del nye
tips og tricks.
Turneringen
I holdturneringen er vores nyoprykkede 3.

nalen til et stærkt hold fra
Grenå. Drengene kæmpede flot, og tog nederlaget med højt humør!

Yngre Drenge

Vores hold i Yngre Drenge
blev 3’er i puljen og de
gik derfor videre til finalestævnet. Her opnåede
drengene en flot 4. plads
efter nederlag til Rønde
og sejr over Åbenrå.

Drenge

Drenge-holdet opnåede
en flot 3. plads i puljen.
De tabte desværre de to
sidste kampe knebent
om videre deltagelse i
finalestævnet. Men det er
alligevel flot kæmpet af
drengene!
Har du lyst til at spille bordtennis, så kig forbi den
lille hal i tst Aktiv Center
eller ring til Formand Jan
Therkelsen på 2166 9180.

divisionshold kommet i modvind efter den
gode start med to sejre af fire mulige. Det
bliver yderst svært at holde sig i divisionen,
da 4 af 10 hold rykker ned og modstanden
er hård. Det blev til én sejr af to mulige i
den første DT-runde i 2019, og holdet har
derfor 6 point i alt. De næste kampe spilles
d. 16. februar i Viby, og her skal der hives
point hjem, hvis vi skal undgå nedrykning.
De øvrige hold i senior er startet op med
kampe i forårssæsonen, og de bliver presset godt. De unge hold skal også i aktion i
turneringen over de kommende måneder.
Vi håber på endnu et godt forår for tst Aarhus Bordtennis!

/Peter, PR
tst SPOT-avis – Februar 2019
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senioridræt

Fuld fart på +60 idrætten
– også i tst
I 2018 er endnu flere +60`ere blevet fysisk
aktive – dette over hele landet.
Ses også hos tst-senioridræt, hvor medlemsantallet er øget ift. året før.
Medlemstilgangen ses primært på
udendørsholdene, som vandring og krolf.
Tst-senioridræt blev i efteråret 2018 inviteret til, at deltage i et nyt vandrekoncept
under ledelse af DGI-Østjylland.
Rundt i Aarhus-området blev der etableret flere ”gå-hold”, som vandrede hver
uge…..ialt 4-5 gange ad forskellige ruter, som en lokal (også i Tilst) ”gå-vært”
havde planlagt.
Dette var delvis en test for at måle interessen for ”vandring” blandt +60.
Det blev en stor succes!
I tst har det bevirket, at endnu flere af vores
medlemmer – ved siden af anden tst-ak-

tivitet – nu også vandrer og ca. halvdelen
af medlemstilgangen er helt nye medlemmer af senioridræt og i skrivende stund er
der kommet 4 nye medlemmer mere.
Men dejligt også, at konstatere senioridræt har fastholdt medlemsantallet på
indendørsholdene, som idræt, badminton
og bordtennis.
Det skal da også lige nævnes, at ”cafetræffene” hhv. 3. halvleg er der super
tilslutning til, hvilket yderligere giver lysten
til, at møde op til motion i tst-senioridræt.
Medlemsantallet i senioridræt medio januar er fordelt således:
Idræt
Vandreholdet
Krolf
Badminton
Bordtennis

71 medlemmer
58
46
25
11
-

Skulle også du være interesseret i et
af senioridræts aktivitetstilbud, så
kontakt:
Idræt: Jytte Pedersen – tlf. 86241320
– mail pytte1945@gmail.com
Vandreholdet:
Klaus Bjørn – tlf. 40562413
– mail: jetteogklaus@kabelmail.dk
Krolf: Bent Christensen – tlf. 29638197
– mail: b_b_c@stofanet.dk
Badminton og bordtennis: Jørn Gilsaa –
tlf. 20654771 – jgilsaa@stofanet.dk
Se yderligere information på vores hjemmeside: www.tst-tilst.dk – klik på ”senioridræt”

Velkommen i tst-senioridræt
Bjørn Rasmussen
Formand – tst-senioridræt

Som senior er det meget
vigtigt ikke at gå i stå…
I stedet for at gå i stå kan man gå i
gang eller gå i trav.

tid, men selvfølgelig også foregår i et lidt
højere tempo.

I tst senioridræt har vi fået sat godt gang
i mange seniorer, som har taget gå motionen til sig, og nyder den ugentlige travetur.
Vi går hver mandag kl. 12 med udgangspunkt fra tst idrætscenter. Ca. hver
anden mandag kører vi ud og traver i
omegnen.
Der er hver gang to ture at vælge imellem
en på 5-6 km. som varer ca. 1-½ time og
en på 8-10 km. som tager lidt længere

Vi er pt. 55 medlemmer, som betaler
et årligt kontingent på 125 kr. For det
beløb får man en fastlagt plan for ca. 3
mdr. frem, med spændende ture i Tilst
og omegn. Man får mulighed for, efter
turen, at være sammen med vandre kollegerne, til en hyggelig kop kaffe og snak
i tst’s mødelokaler, samt at deltage i de
sociale arrangementer der bliver lavet.
Man skal være godt gående for at deltage. Det er lettere anstrengende og
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pulsen kommer lidt i vejret, men rigtig
mange seniorer kan meget mere end de
selv tror, når først I kommer i gang sammen med en flok travere.
Søren Kierkegaard sagde: Jo mere
man sidder stille, desto nærmere
kommer ildebefindendet.
Der er stadig få ledige pladser så kom i
gang, eller trav.

Med venlig hilsen
Klaus Bjørn, Holdleder

senioridræt

Portræt af en +60 optimist…
Linda Schouboe Hunosøe er 64 år og
medlem af tst-senioridræt.
Linda, der er gift med Per - kommer oprindelig fra Lemvig og flyttede efter et ophold
på Sjælland til Aarhus i 1983, hvor familien etablerede sig og fik 2 døtre.
Linda har hele livet arbejdet, som pædagog i en integreret børnehave, men tiltagende leddegigt gjorde, at hun måtte gå
på efterløn som 60-årig.
Efter nogen tid måtte der ske noget – Linda ville ikke acceptere at det var slut med
aktiv motion og så i tst´s klubblad SPOT, at
tst-senioridræt havde flere tilbud for +60
og valget blev så badminton, hvor hun
mødte op til træning en torsdag formiddag.
Hun havde aldrig spillet badminton, men
kom hurtigt ”om bord” i torsdagsteamet….og som Linda siger:

”……Jeg blev modtaget og hilst velkommen af positive seniorer, som
hjalp mig til at tro på at det her spil det
kunne jeg også…..”
Leddegigten er imidlertid en barsk modstander og skiftende medicin og behandlinger gjorde, at Linda måtte sige fra til
flere og flere træningspas.
Efter mange overvejelser besluttede hun,
at prøve med bordtennis.

Til andre i samme situation, som Linda
siger hun:
”….Kom nu i gang med motion/
idræt….lige meget hvad – for mig har
det givet ny energi og overskud og
min fysik er blevet bedre…..også sammenholdet med andre har giver mig
et bedre humør….”

Senioridræt havde sidste år startet et
+60-bordtennishold op, som ligeledes
spiller torsdag formiddag og netop fordi
at opvarmningen til træningen og den
efterfølgende hygge i 3. halvleg sker sammen med badmintonholdet, syntes Linda
det var sagen fortsat også at kunne se de
”gamle” kolleger fra badmintonholdet.
Linda spiller nu bordtennis og er aktiv på
holdet og som andre også øver sig med
klubbens ”bordtennisrobot”, som er en
god træningspartner, der giver sved på
panden.
Og ikke nok med det …..Linda er nu også
aktivt medlem af tst-vandrehold og går
hver mandag.

Senioridræts aktivitetskalender:
tst-Senioridræts aktivitetskalender opdateret pr. 16. januar 2019
Dato
03.01.19
07.01.19
08.01.19
09.01.19
22.01.19
21.03.19
25.04.19
30.04.19
13.-14.05.19
06.06.19
28.06.19

Hold
Sted
Aktivitet
Badminton+Bordtennis Hal 1-2 kl. 10.00-12.00
Forårssæson starter
Vandreholdet
Parkeringsplads/tst kl. 12.00 Start på Vandring 2019
Gymnastik/Idræt
Hal 1-2 kl. 10.00-11.30
Forårssæson starter
Krolf
Krolfbaner/tst
Start på Krolfspil 2019 (hvis vejr tillader)
Gymnastik/Idræt
Caféen kl. 12.30
Nytårstræf
Alle
Caféen kl. 13.00
Senioridræts generalforsamling
Badminton+Bordtennis		
Sidste træning - forår 2019
Gymnastik/idræt		
Sidste træning - forår 2019
Vandreholdet
Aftales nærmere
2-dages vandretur m. overnatning
Bestyrelse/instruktører Hal 1-petanquebane-krolfbane DGI-Bevæg dig for livet - Erfa-Ide-arr.
Vandreholdet
Aftales nærmere
Vandretur Silkeborg-Svostrup-retur

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

Dagsorden ifølge vedtægterne!
•
•
•
•
•
•
•

blik
vand
varme
sanitet
ventilation
smedearbejde
privat som erhverv

Foråret
venter...
I skrivende stund spilles der fortsat indendørs tennis i Skjoldhøjhallen om
lørdagen. Få friske medlemmer dyster på
udendørsbanerne når vejret tillader det.
Vi ser dog frem imod foråret og glæder
os flere lyse timer og højere varmegrader.
Den 30. Marts kl. 13 er der standerhejsning samt generalforsamling i klubhuset.

Alle er velkomne.

!

Dato	Afdeling	Sted
28/2 kl. 19.00 Gymnastik Store mødelokale
06/3 kl. 18.30 Håndbold
Store mødelokale
12/3 kl. 18.00 Cykling
Store mødelokale
13/3 kl. 19.00 Nestor
tst cafeen
14/3 kl. 19.00 Fodbold
Store mødelokale
18/3 kl. 17.00 Svømning
Lille mødelokale
18/3 kl. 18.30 Bordtennis Store mødelokale
19/3 kl. 18:30 Løb
Store mødelokale
20/3 kl. 19.00 Volleyball
Skjoldhøjskolens hal
20/3 kl. 18.00 Fjerbolden Store mødelokale
20/3 kl. 19.00 Badminton Store mødelokale
21/3 kl. 13.00 Senior idræt tst Cafeen
21/3 kl. 18.30 Triathlon
Store mødelokale
27/3 kl. 17.30 Floorball
Store mødelokale
28/3 kl. 18.30 Karate
Lille mødelokale
30/3 kl. 13.00 Tennis
Tennis klubhuset
24/4 kl. 19.00 tst
Store mødelokale

tennis

OBS

Generalforsamlinger i tst

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

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
tst SPOT-avis – Februar 2019
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Nybolig Tilst - Sabro
TILST - Tornballevej 30

TILST - Mejløvænget 21

SOLGT

Stort køkken/alrum samt stue ud i et. Kvik-køkkenet er fra slut 2015. Her er
masser af arbejdsplads og der er alt i hårde hvidevarer. Huset har derudover
Sag: 27273101
3 gode rummelige værelser
Kontantpris:
Ejerudgift pr. md:
Udbetaling:
Brt/nt ekskl. ejerudg:

2.200.000
2.260
110.000
9.761/8.270

Bolig m²

101

PÅ 73 DAGE
Stue/vær 1/3

Grund

836

Opført

1966

TILST - Lindøvænget 21

SOLGT

I den vestlige ende af huset finder man en fordelingsgang, der giver adgang
til 4 gode og regulære værelser, et gæstetoilet samt ét af husets badeværelSag: 58016901
ser.
Kontantpris:
2.848.000
Ejerudgift pr. md:
3.137
Udbetaling:
145.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 12.601/10.678

Bolig m²

PÅ 3 DAGE
Stue/vær

176

Grund

750

2/5

Opført 1974/1994

SOLGT

Praktisk bryggers. Køkken i åben forbindelse med stuen. Der er ligeledes udgang til skøn vestvendt have og terrasse. Herfra er der adgang til to gode væSag: 279701S1
relser samt et badeværelse.
Kontantpris:
2.675.000
Ejerudgift pr. md:
3.022
Udbetaling:
135.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 11.878/10.051

Bolig m²

165

PÅ 21 DAGE
Stue/vær 2/4

Grund

750

Opført 1973/1976

Nybolig sælger flest boliger
i Tilst
Jf. boligsiden.dk alle boligtyper i 8381 d. 17.12.2018
TILST - Langeløkke 19

TILST - Østermarksvej 22

SOLGT

OVERTAGET FRA ANDEN LOKAL
MÆGLER

Indflytningsklar villa på 198 etagemeter med den flotteste udsigt fra højtbeliggende grund fordelt på 2 plan - med en underetage der er ideel til udlejning eller til teenagebørnene.
Sag: 27293601
Kontantpris:
Ejerudgift pr. md:
Udbetaling:
Brt/nt ekskl. ejerudg:

2.320.000
2.757
120.000
10.293/8.710

m²

128/70

PÅ 3 MÅNEDER
Stue/vær 1/3

Grund

828

Opført

1965

Bolig m²

204

Grund

868

Stue/vær

1/4

Opført

1997

TILST - Østermarksvej 62

SOLGT

Nu udbydes dette dejlige rækkehus fra 2010, som er opført i lækre materialer og med en spændende arkitektur. Boligen ligger i et naturskønt område
blot 15 min fra Aarhus C.
Sag: 98549501
2.498.000
1.522
125.000
11.117/9.406

SOLGT

Ønsker du alle kvadratmeter udnyttet optimalt og har du samtidig brug for
ekstraordinær mange kvadratmeter? Så er denne villa på Østermarksvej 22
noget for dig og din familie!
Sag: 903901S1
Kontantpris:
3.600.000
Ejerudgift pr. md:
2.903
Udbetaling:
180.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 15.973/13.516

TILST - Sortevej 23

Kontantpris:
Ejerudgift pr. md:
Udbetaling:
Brt/nt ekskl. ejerudg:

TILST - Tilst Østervej 6

Bolig m²

103

PÅ 33 DAGE
Stue/vær 1/3

Grund

265

Opført

2010

SOLGT

Huset er 84 boligkvadratmeter og indeholder en uudnyttet overetage, hvor
der også ligger et potentiale for flere kvadratmeter, for kunden der ønsker
mere plads.
Sag: 49978701
Kontantpris:
Ejerudgift pr. md:
Udbetaling:
Brt/nt ekskl. ejerudg:

Søren Jensen
Indehaver, Ejendomsmægler MDE
Mobil 3092 4444

SOLGT

Du bydes indenfor i stor entré med klinker og flot hvid skabsarrangement, med rigtig god bord- og skabsplads. Huset indeholder 4 rigtig gode værelser. I hele boligen finder du gulvvarme
Sag: 90625002
Kontantpris:
3.740.000
Ejerudgift pr. md:
2.720
Udbetaling:
190.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 16.552/14.007

Bolig m²

PÅ 9 DAGE
Stue/vær
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Jacob Adelholm
Ejendomsmægler & MDE
Mobil 3092 4447

Bolig m²

84

PÅ 40 DAGE
Stue/vær 1/3

Grund

382

Opført

1886

TILST - Blomstervænget 17

163

Grund

731

1/4

Opført

2000

SOLGT

Rummelig entré og bryggers som er integreret og med lyse HTH-elementer. I
forlængelse heraf ligger der en separat afdeling med 3 gode værelser samt
et lækkert badeværelse
Sag: 98493101
Kontantpris:
3.750.000
Ejerudgift pr. md:
2.886
Udbetaling:
190.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 16.639/14.080

Nybolig
Tilst - Sabro
Ulrik Helver Engell Petersen
Partner, Ejendomsmægler, MDE
Mobil 3092 4445

1.050.000
1.774
55.000
4.685/3.962

Tilst Skolevej 36 ·· ·8381 Tilst
8381@nybolig.dk ·· ·nybolig.dk ·· ·Tlf: 8943 4545

Bolig m²

PÅ 6 DAGE
Stue/vær

146

Grund

820

1/4

Opført

2010

