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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
når der er aktiviteter
Søndag
når der er aktiviteter
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
Skjoldhøjhallen
87 45 25 25
Teknisk serviceleder
Peter Dehli
29 20 38 80
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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 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 1 / 2 2020

Redaktionel deadline er
mandag den 9. dec. 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

gymnastik
TST Juletræs
Juletræs fest
fest
TST
Sånærmer
nærmerjuletiden
juletidensig,
sig,og
ogmed
medden
den
Så
kommer
kommerden
denårlige
årligejuletræsfest
juletræsfesthos
hosTST.
TST.
Så
Såsæt
sætkryds
krydsi ikalenderen
kalenderenden
den

Til
Tilorientering
orienteringkan
kander
derkøbes
købes
æbleskiver
æbleskiverog
ogandet
andetlækkert
lækkerttiltil
maven
maveni icafeteriet.
cafeteriet.

15 november fra kl. 16.00-21.00

15 november fra kl. 16.00-21.00

Program

Program

16.00:
16.00: åbner – Fri leg på redskaber og
Dørene
Fri leg
på redskaber
og
Dørene åbner
mulighed
for at–lave
julepynt
ved
klippeklistreborde.
mulighed for at lave julepynt ved

klippeklistreborde.
17.00:
Julemanden og hans kone kommer og
17.00:
tænder juletræ og deler slikposer ud til
Julemanden og hans kone kommer og
de første 100 børn.

tænder juletræ og deler slikposer ud til

21.00:
de første 100 børn.
Vi takker for en hyggelig aften og ønsker
21.00:
god
jul.

Vi takker for en hyggelig aften og ønsker

Entré
pris: 30 kr. – Gratis entré for børn
god jul.
under 1 år.

Torben Elneff
Aut. VVS-installatør

Entré pris: 30 kr. – Gratis entré for børn
under 1 år.

•
•
•
•
•
•
•

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

Åben konsultation:
Mandag kl. 17-18
Lørdag kl. 9-11
Derudover efter aftale
Afdeling for pension og fodersalg:
Daglig åben kl. 8-17
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løb

Masser af løbeglæde
og hygge
Efteråret har gjort sit indtog, og
de gule refleksveste er derfor
kommet i brug ved træningen
tirsdag og torsdag aften.
Der bliver dog stadig tilbagelagt
masser af kilometre i Tilst og
omegn på diverse veje og stier.
Løbeturene er sædvanen tro
en blanding af ture med
intervaltræning, bakketræning
og lange langsomme
søndagsture.
De mange træningsture bliver
krydret med deltagelse i diverse
løb rundt i landet.
Hertil kommer forskellige
hyggearrangementer i klubben,
herunder klubfester.
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løb

Vejle Ådal halvmarathon
For 2. år i træk havde Tilst Løberne valgt
at lave en klubtur til Vejle Ådal halvmarathon. Således deltog en stor
gruppe af Tilst Løberne søndag den 27.
oktober i løbet, hvor der kunne løbes
hhv. 5 km, 10 km og halvmarathon.
Løbet foregik i skønne naturomgivelser,
hvor der løbes i den smukke Vejle Ådal
på en næsten flad strækning omgivet af
ådalens stejle sider. Løbet er et af
Danmarks fladeste halvmarathon.
For mange af Tilst Løberne har efterårets træningsprogram været udarbejdet
med det mål at toppe til løbet i Vejle.
De mange timers træning resulterede da
også i, at flere af Tilst Løberne forbedrede deres PR på halvmarathon distancen.
Efter løbet blev der hygget med mad,
øl og sodavand.
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håndbold

Håndbold/efterår 2019
Nu er vinteren snart over os og så er
det da fedt, at man dyrker en indendørs
sport som HÅNDBOLD…og sikke en
glæde der er blandt pigerne, damerne
og TrilleTrollerne når de spiller kampe
eller træner.
Der er en rettelse til damernes spilletid og
sted.
De træner nu i Skjoldhøjhallen om onsdagen og lidt tidligere ..18.30-20.30!!
Mandage er det stadig i Tilsthallen..fra
17.45-19…Hvis der skulle være nogle
kvinder/piger der har lyst til at spille…
Sidst nævnte vi at U13 skulle spille
Skovby-cup…de vandt C-rækken og der
var som vanligt indløb til præmieoverrækkelse i mørke med spotlight på holdene..en dejlig oplevelse..
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Nu venter flere kampe for alle holdene
inden vi holder jule afslutning den 18.
december.
Synes der er en stor optimisme på holdene og U-11 pigerne klarer sig også rigtig
fint..de ligger på en foreløbig andenplads.
Hvis man skulle have lyst til at se holdene i aktion, så har vi hjemmekampe/
flere kampe den 10/11, 24/11 samt den
1/12…
Og pigerne skal traditionen tro spille Julecup i Skovbakken den 27/12..så juleslikket kan blive fordøjet!!
Vi skal lige huske at nævne at vi har fået

Anelyst Auto og Nybolig Tilst til at sponsorere nyt spillertøj til vores U13 piger og
minsandten om ikke Jann Lund, Anelyst
Auto syntes at han også ville give ALLE
U11 samt begge U13 hold samt trænere
en dejlig Hoodie fra Hummel. Der skal
lyde en stor TAK til vores sponsorere for
det.
TrilleTrolle var også heldige at få en
sød T-Shirt sponsoreret af Huscompagniet
Apropos Trille Trolle så er det en kæmpe
succes med ufatteligt mange søde børn
og dejlige frivillige trænere og forældre…et lige skriv fra Træner Lisa:
Trille Trolle sæsonen 19/20
Trille Trolle sæsonen er startet forrygen-

håndbold

de med et fantastisk fremmøde. Da
haldørene åbnede til første mødegang
d.12/9 strømmede det simpelthen ind
med en masse søde børn og engagerede
og hjælpsomme forældre. Det er dejligt
at opleve en sådan tilslutning. Der er fuld
fart på hver gang. Vi hilser på de søde
trolde, synger velkomstsang, og laver
forskellige lege og øvelser så både børn
og forældre får varmen. Og hvis det
sker, at trænerne glemmer noget så som

abekravl eller pizza, så skal børnene nok
minde os om det :-)
Der skal lyde en tak til de meget hjælpsomme forældre, der hver gang deltager
engageret og med smil på læben - og ikke
mindst også en stor tak til de to nye trænere, Pernille og Kenneth, som er trådt til
i år. Vi glæder os til en masse gode timer
i hallen sammen med børnene.

tst håndbold ønsker alle en glædelig
Jul…og husk der er stadig plads til friske
spillere på holdene
…
Mere nyt i det nye år!!
På Tst håndbolds vegne/ Karin Madsen

På vegne af Trille Trolle teamet/Lisa
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håndbold

Tjek vores hjemmeside på www.tst-tilst.dk/haandbold
eller facebook www.facebook.com/tsthandbold

fodbold
Oprykning
til serie 2

tst fodbold sikrede sig oprykning til serie 2 i næst
sidste spillerunde.
En sejr var hvad der skulle til mod Aarhus 1900, og et
topmotiveret tst hold incl. træner mødte op til denne
kamp, som de har gjort hele sæsonen. Efter en lige
første halvleg, hvor der ikke blev givet noget fra nogle
af holdene, kom vi ind til anden halvleg og viste, hvad
vi er gjort af når det gælder.
En stærkt spillende Lasse Samuelsen scorede sit 18
og 19 mål i denne sæson og sikrede en 2-0 sejr og
dermed oprykning til serie 2. Der var stor jubel fra
spillere, trænere og et trofast publikum, og champagnepropperne kunne springe.
En flot sæson er ved at være slut, med ganske få skader og en ung trup med 10-12 spillere der har været
med en del år og som kender til gamet. Dertil en flok
talentfulde U-19 spillere som har gået uimponeret ind
på holdet. Fremtiden ser derfor lys ud for tst fodbold.
Med sportslig hilsen
Rene` Gertsen, Holdleder Senior
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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

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

Online
booking

eller

86 242 242

99,4 %

kunde tilfred shed
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floorball

Stærk sæsonstart
for u13/u15

Det er altid spændende, når en
ny floorball-sæson står for døren.
Det betyder også, at der melder
sig nogle spørgsmål hos trænerne
om hvorvidt, der vil være nogen
til- og afgange af spillere, hvad
spillerne forventer af sæsonen og
hvilke modstandere vi skal møde.
Især denne sæson er speciel, da vi
i Århus Floorball Klub har valgt at
lave et ekstra ungdomshold for u15
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spillere, der får lov at spille kampe
på mellembane.
Sæson er nu ved at være godt i
gang og for et trænerteam er det
altid rart, når flere spillere vender
tilbage efter en lang sommerpause
samt at nye spillere starter. Det er
dejligt med kontinuitet, og derfor
er det også glædeligt, når en trup
er ambitiøs og ønsker at udvikle sig
og bygge videre på de gode takter

fra den forgangne sæson. Og midt i
det er vi også glade for, at der trods
det store spænd i alder og niveau på
holdet, fortsat er plads til alle.
Noget af det aller sjoveste ved sæsonen, som både spillere og trænere
ser frem til, er kampene. For spillerne er det altid sjovt at komme ud
og spille mod andre hold og opleve,
at det vi øver til træning ikke bare

er øvelser, men noget der udvikler
spillerne og kan bruges i kampene.
For trænerne er kampene en god
mulighed for at se, hvad der fungerer i praksis, og hvad vi skal tilbage
på træningsbanen og øve. Fokuspunktet er nemlig altid, at holdet

og spillerne fortsat skal udvikle sig,
og samtidig synes at det er sjovt
at spille floorball. I sæsonopstarten har vi desværre ikke spillet så
mange kampe grundet aflysninger,
men positivt er, at vi som hold er
ubesejrede.

Sæsonen er stadig ung og vi har
masser af kampe og træninger foran os. Som trænerteam ser vi frem
til resten af sæsonen og håber, at
kunne fortsætte de gode takter og
fortsætte udviklingen som holdet
har vist.

tst SPOT-avis – November 2019
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Badminton

Motioniststævne i tst
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Badminton

Se også vores hjemmeside www.tst-tilst.dk
Lørdag 26/10 afholdt tst Badminton motioniststævne. Karina, Anette og deres
mænd har op til dagen lagt mange timer
i forberedelserne og man må sige, at deres arbejde i den grad bar frugt.
I ugerne op til stævnet strømmede
tilmeldingerne ind fra nær og fjern. De
lokale tst’ere blev udfordret af spillere fra
bl.a. Bispehaven, Kjellerup og Sabro. I
alt omfattede stævnet over 100 kampe i
forskellige doublerækker fordelt på A, B
og C niveau.
Lørdag klokken 9.00 blev de første bolde
slået over nettet. Fra starten af dagen var
mange spillere mødt op og spillerne på

banen fik god opbakning fra publikum.
Det er helt specielt ved sådan et stævne
at opleve dels at der er sammenhold i
de enkelte klubber, men også på tværs
af klubber. Mange af spillerne kender
hinanden på tværs af klubber og det er
tydeligt, at fællesskabet sætter en fantastisk ramme om spillet på banen. Der
bliver ind imellem råbt højt på banen,
men når kampen er slut, er der plads til
at anerkende modstandernes indsats.
I løbet blev der bl.a. uddelt præmier for
dagens detalje, mest spektakulære indslag på banen og flere af spillerne tog
frivillige tjanser som tæller ved andre

kampe – igen noget der er med til at
styrke sammenholdet. Der var også præmier til vinderne af de enkelte rækker.
Tak til stævnets sponsorer, Henrik Thomsen Auto, Jysk Elevatorservice /V Torben Trojahn og IKAS isolering samt til
et stærkt team, som har stået for forberedelser og stævneafvikling. Fra tst
Badminton skal der også lyde en tak til
alle spillere fra andre klubber, der lagde
vejen forbi Tilst. Tak for alt det I bidrog
med på og uden for banen og tak for alle
jeres positive tilbagemeldinger omkring
stævnet. Vi vender stærkt tilbage næste
år sidste weekend i oktober.
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Nytårsteltet kommer til Tilst

DANMARKS BEDSTE
FYRVÆRKERITELT
Nytårsteltet blev kåret til Danmarks
bedste fyrværkeritelt i 2018.
Nytårsteltet’s koncept har kun tre år på bagen,
men er et helt unikt oplevelseskoncept med et
serviceniveau, der har betydet en hidtil uset
succes og fremgang.
Nytårsteltet minder kun ganske lidt om et typisk
fyrværkeritelt. Det store telt er opvarmet, ansatte
i kjoler og jakkesæt byder på champagne og fadøl
til de voksne, og i børnebaren er der slushice
og candyfloss til børnene. Der er røde løbere,
nytårspynt, popcorn og live musik til det, der
mest af alt ligner en regulær nytårsfest.
En fantastisk kundeoplevelse fra start til
slut
Indehaveren, Linthu Pera, glæder sig til Åbningen
i Tilst Århus:
”Vi er superstolte over konceptet. vi har fra
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dag et gjort alt for at give kunderne en god
oplevelse hele vejen fra start til slut i Horsens,
men nu glæder vi os til vise konceptet frem til
folk i Århus” siger Linthu Pera.
Det handler ikke kun om at skabe en festlig
stemning. Nytårsteltet vælger kun de bedste
produkter fra deres leverandører, priserne er
rigtig gode, og placeringen midt i Tilst er også
unik med kun 300 meter fra teltet til udleveringen, hvor der er gjort en stor indsats for en
hurtig og problemfri ekspedition uden ventetid.
ÅBNINGNEN fejres med ekstraordinære tilbud og
sjove konkurrencer. For eksempel kan man
forsøge at slå tre ens med terninger og få hele sit
køb betalt tilbage.
Nytårsteltet i Tilst ligger på P-pladsen ved
siden af Jysk på Anelystparken 1, Tilst og
har åbent mellem den 27. -31. december.

Sponsoraftale
idrætsforeningen tst og Nytårsteltet
Nytårsteltet Aarhus og idrætsforeningen tst
indgår en aftale omkring et samarbejde hvor
Nytårsteltet ønsker at støtte tst medlemmer
med fordelagtige og eksklusive tilbud ved
fremvisning af en bestemt rabatkode, der
vil blive lavet unikt til tst medlemmer.
Som medlem af tst støtter du desuden idrætsforeningen, ved at handle i nytårsteltet.
10 % af dit køb går som støtte til foreningen.
Der vil i nytårsteltet også være en helt speciel oplevelse for tst´s medlemmer, herunder
gratis slushice, popcorn og sodavand til børn
samt fadøl til de voksne.

STØT idrætten i tst

tst

KØB fyrværkeri i Nytårsteltet

tst SPOT-avis – November 2019
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tennis

Skumtennis for
børn og unge

Tst og DGI tilbyder fra på
lørdag d. 26.oktober
skumtennis i Skjoldhøjhallen
fra kl. 9.00 -10.00 for
børn/unge (7-14 år) og
følgende lørdage.
Vi har fået samlet et
rigtigt stærkt trænerteam
bestående af vores egen
Varun samt en landholdsog en divisionsspiller.
Glæder os til at se jer.
For nærmere info venligst
kontakt Britta på telefon:
22 50 89 80.
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tennis

Skumtennis for seniorer
Seniorerne starter op lørdag den 2. november i
Skjoldhøjhallen. Vi spiller fra klokken 10.00 - 12.00.
Kom frisk.

Herudover gør vi opmærksom på, at der naturligvis
fortsat kan spilles på de udendørs baner på tennisanlægget.
Det er før sket at man har skovlet banerne fri for sne
for derefter at spille på dem

Hasle Tømrerfirma ApS
SNEDKER -MASKINSNEDKERI

Hasle Tømrerfirma ApS
SNEDKER -MASKINSNEDKERI

tst SPOT-avis – November 2019
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tennis

Opstart af indendørs
tennis i Tilst
Mange forbinder nok med tennis
med sol og sommer, og kan måske
ikke forestille sig at det kan blive
spillet i vinterhalvåret. Det kan man
nu sagtens, og man kan gøre det på
Skjoldhøjskolen i Tilst.
tst Tennis har i samarbejde med DGI
Østjylland, fået sat gang i et tiltag som
gør at børn og unge i alderen 7-14 år,
kan komme ud og spille tennis hver
lørdag i mellem kl. 9 og 10. Lørdag den
26. oktober blev startskuddet for det
nye tiltag, hvor omkring 10 unge
tennisspillere var mødt op.
“Selvom det var en grå, kedelig regnvejrsdag og det var tidligt om morgenen
viste børnene et stort engagement og
glæde ved at spille tennis. Det var fedt
at se dem blive glade for noget man selv
har en stor interesse for”, udtaler Varun
Sharma, træner i tst Tennis.

Hans synspunkt bliver delt af DGI
Østjyllands tenniskonsulent Mik
Hulgaard, der også var tilstede på dagen.
Han udtrykker yderligere hans begejstring for hele setuppet.
“Det er et utroligt kompetent trænerteam som står for dette tiltag. De er
tidligere landsholds- og elitespillere
så børnene kunne ikke være i bedre
hænder. Det her tiltag er ret unikt og jeg
tror, at andre klubber ville kunne lære
meget af hvordan tst Tennis, med små
midler, for noget til at lykkedes.”
I lørdags blev tiltaget som sagt realiseret
for første gang og det vækker glæde i
klubben. Klubben har længe forsøgt at
skaffe de rigtige ressourcer og team for
at kunne starte indendørs tennis op i
Tilst.

Besøg også gerne vores
hjemmeside:
http://www.tst-tilst.dk/tennis
eller bookingside:
http://tst-tennis.memberlink.dk
eller find hos på facebook på:
https://www.facebook.com
/groups/tsttennis
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“Det er en virkelig fed fornemmelse
at stå med her bagefter vores første
træningstime. At se lang tids arbejde
kulminere på denne måde i en rigtig
god oplevelse for både børn, voksne og
trænere er fedt. Jeg ser meget frem til
denne indendørssæson med dette team
og vores unge tennisspillere”, udtaler
Varun.
Mik Hulgaard ser også ret positivt på
klubbens fremtid og mener dette er
startskuddet til en “new begining”.
“Det skulle ikke undre mig, at tst Tennis vil udvikle sig henover de næste par
år når man kigger på både medlemmer
og resultater. Det siger jeg især fordi, at
de børn og forældre der deltog i vores
første træning viste et stort engagement for tiltaget. Det bliver utroligt
spændende at følge tiltaget over vintersæsonen og klubben de næste par år.”

Mundelstrup
El-Forretning A/S
a Bolig-installationer

mere
end 90 år
med el
Græsvangen 2
8381 Tilst

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

NOMINERET
TIL ÅRETS
NYBOLIG
G
FORRETNIN
G
FOR 3. GAN

Områdets mest
sælgende
ejendomsmægler
for 6. år i træk!

*kilde: boligsiden.dk - samlet salg de seneste 12 mdr. for mæglere med forretning i 8210, 8220,
8230 og 8381. For mæglere med flere forretninger, tages der udgangspunkt i det samlede salg.
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cykling

På MTB tur med de
”Seje” fra tst
mountainbike gruppe

22
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cykling
Af Søren Østergaard
Jeg har kørt MTB i Tilst i godt et år nu.
Jeg havde ikke meget erfaring i MTB
fra tidligere, kun kørt lidt småture med
venner på forskellige spor.
Det har været en rigtig god oplevelse for
mig at komme med i tst mountainbike
gruppen.
Hvis man kigger på de seje profiler i gruppen, er det en meget lille gruppe aktive
”Hardcore” MTB folk som saver hinanden over flere gange i løbet af ugen. Hver
gang i højt tempo og masser af blodsmag.

Men nej det er ikke kun for de ”hardcore” MTB ryttere, Jeg vil faktisk påstå at
det er de ABSOLUT mest hyggelige ture
man kan komme på i klubben. Grunden
til dette er at der på MTB turene er plads
til alle og at alle niveauer kører sammen
som 1 hold. Der er en hånd i ryggen hvis
nødvendigt og de erfarne ryttere deler
gerne af deres erfaringer eller hjælper
med at skrue lidt hvis der er en punktering eller en cykel der lige skal justeres.
Turene der køres er forskellige fra gang
til gang. Det er fedt at udforske området
omkring Tilst og længere ud. Ikke 2 ture

er ens og tror en del af konceptet er at se
hvor mon den her rute kan føre os hen i
dag. En vildt sjov måde at komme på tur
på, der er altid en ny smutvej der lige skal
udforskes.
Jeg ser frem til resten af vinter sæsonen,
ude i frisk luft sammen med gode venner
i klubben.
Det er sjovt, hårdt og ind imellem lidt
mudret.
Jeg er dog altid kommet hjem med et
smil på læben og tænkt, sikke en fantastisk tur med gutteren fra tst.
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bordtennis

Status på sæsonen
Holdturneringen
tst Aarhus Bordtennis har for første gang
7 senior hold med i holdturneringen.
Det er helt fantastisk, at vi kan stille så
mange hold, men det giver også nogle
udfordringer pga. af pladsmangel. Og
var det ikke for det gode samarbejde
med Kongsvang BTK, som hører hjemme
på Ellekærskolen, ville vi have svært ved
at finde plads til alle hold på vores normale træningsaftener. Samarbejdet betyder også, at vi har fået mulighed for
mere spilletid og har man lyst, er man
velkommen til at spille med tirsdage og
onsdage på Ellekærskolen, begge dage
fra 19-22.

og vi er med i toppen, hvor vi går efter
oprykning fra Jyllandsserien :-) Næste
kamp mod Hørning bliver en nøglekamp.
Vi er som altid de bedste til 3. halvleg,
som er helt fantastisk på holdet. Vi kom,
vi så, vi sejrede. /Knud

De mange spillere har gjort det rigtig
godt her i efterårssæsonen. Med to hold
i Jyllandsserien, to hold i Serie 1 og ét
hold i hhv. serie 2, 3 og 4, er der plads
til spillere på alle niveauer. Vi stiller også
med et Veteran 40 hold, men de formåede desværre ikke at kvalificere sig til
den videre turnering.
På ungdomssiden har vi to hold: Yngre
Drenge 2 og Drenge 2.

tst 4
tst 4 ligger pt. på 1. pladsen i serie 1, så
håbet om at spille kvalifikation til Jyllansserien i foråret er STORT. Holdet udgøres
af Lars, Brian, Kenneth og Henning, og
det er en stærk holdånd og en sammenlagt erfaring på flere hundrede år, som
gør at holdet endelig ved at kulminere.
/Lars

tst 1
På tst 1 er vi kommet godt fra start her i
efteråret. Det er en svær pulje, og vi har
måttet se os slået i en tæt kamp mod
Rønde BTK. Heldigvis har vi tre sejre af
fire mulige, så vi ligger med i toppen af
Jyllandsserien og vi håber at spille med
om kvalifikation til 3. Division i foråret.
Ift. holdet sidste år har vi fået Kristian
på holdet. Vores ”young gun” med
kanonen i forhånden erstatter formand
Jan, og indtil videre er det gået rigtig fint.
Udover Kristian spiller også Michael, Kim
og Peter på holdet. /Peter
tst 2
tst 2 nyder godt af det gode samarbejde med Kongsvang BTK, da vores første
mand, Lars, netop er fra Kongsvang.
Udover Lars spiller også Knud, Jesper og
Jan på holdet. Vi har indtil videre klaret
os godt med 2 sejre og 2 tætte nederlag,
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tst 3
Det går rigtigt godt på tst 3, som består
af Rune, Gynter og Claus. Vi kom skidt
fra start med et klart nederlag til Vejle,
men siden da har vi vundet alt og vi ligger derfor pt. nr. 1 halvvejs i turneringen.
Vi regner helt bestemt med at rykke op,
så vi i foråret spiller med om kvalifikation
til Jyllandsserien. /Rune

tst 5
tst5 bedre kendt under navnet Guldholdet har haft en næsten perfekt start
på sæsonen i serie 2. Fire kampe er der

spillet, med 2 sejre og 2 uafgjorte. Dette
betyder, at Guldholdet netop nu ligger
på en flot 2. plads. Udover det gode spil
har det sammentømrede hold, Kenneth,
Maria og Ibrahim haft nogle hyggelige
aftener med masser af højt humør. Vi ser
frem til en god afslutning på sæsonen.
/Ibrahim
tst 6
Vores hold med Ghasem, Afshin og Nick
på holdkortet har fået en stærk start på
sæsonen i Serie 3 med en udesejr over
Stavtrup i den indtil videre første kamp
i turneringen. Vi forventer at gøre det
godt i turneringen, for vi er flittige ved
træningsbordet, og der bliver kæmpet
til sidste bold. Vi håber at komme til at
spille med om oprykning. /Nick
tst 7
tst 007 - “Licensed to win” er tsts nye

bordtennis
agenter i serie 4 i denne sæson. Holdet
består af 5 herrer i 40’erne, hvoraf grundstammen udgør 3 nye folk fra bordtennisklubben i Odder - kendt og berygtet for
“the Odder style”, der bl.a. udløste guld
i foråret 2019 i serie 5. tst 007 udtaler:
“Vi er blevet taget utrolig godt imod i
tst/Kongsvang og har følt os meget velkomne i klubben. Samtidig kan vi alle
mærke, at det forpligter, og vi vil jo ikke
skuffe! Vores ambition er - på trods af en
udfordrende første mission - at komme
blandt de 2-3 bedste hold i puljen i efterårets sæson”. /Morten
Ungdom
Vores hold i Yngre drenge og Drenge
har begge været udfordret i deres første
kampe, men de kæmper godt og med
højt humør. Vi er dog ikke i tvivl om, at
de kommer stærkt igen!
Kommende events i Bordtennis
- 19/12 Juleafslutning
- 19/12 Double klubmesterskaber Senior
- 6/1 Opstart efter nytår
- 11.-12. Jan 2020 JM i Tilst hallerne

Stævneresultater Aarhus Open 2019
tst Bordtennis var godt repræsenteret ved Aarhus Open 2019.
Her nogle af de flotte placeringer:

Herre Klasse 4
3. plads: Ghasem Abjadpour
Herre Klasse 5
3. plads: Afshin Lakzadeh

Herre klasse 2:
9. plads: Peter B. Larsen
17. plads: Jan Therkelsen

Drenge/Pige D
3. plads: Andreas Vesterbæk
9. plads: Heidi Sejr Astrup

Herre Klasse 3
9. plads: Maria B. Røjkjær
17. plads: Jan Therkelsen

Alt i alt en flot indsats fra tst spillerne. Vi
havde flere spillere med i andre rækker,
og de gjorde det alle sammen rigtig flot.

Ung fredag
I tst Aarhus Bordtennis stiller vi
naturligvis op til Ung Fredag. Det er en
fornøjelse at spille og hygge med den
unge mennesker, og fra seneste event
har vi modtaget disse billeder fra en
særlig opstilling lavet til lejligheden af
vores altid friske formand, Jan Therkelsen. Opstillingen med et noget større

bord og noget højere net giver nogle
sjove udfordringer, og det ser ud til, at
pigerne på billedet hygger sig med en
gang ”rundt-om-bordet”.
Vi er i bordtennis afdelingen med på
Ung Fredag fremover!

Se mere på: http://www.tst-tilst.dk/bordtennis/
tst SPOT-avis – November 2019
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senioridræt

Godt i gang med
”inde-sæsonen”
og ”+60-idrætten”
Efter en aktiv sommersæson har vi fået
fart på aktivitet inde i ”hallerne” i tst-aktivcentret.

Os der til daglig færdes i tst-senioridræt
oplever glade mennesker, der har lyst til
idræt/motion og fællesskab.

Vi byder velkommen til de nye medlemmer, der er kommet til, men også til vore
trofaste medlemmer, som møder op sæson efter sæson.

Med ”Temaet +60 ”Bevæg dig for livet”,
som understøttes af bl.a. Aarhus Kommune, DGI og DAI er der med stor succes
taget mange initiativer til at få folk ud af
”sofaen” og ud i et aktivt fritidsliv inde
i sportshallerne, men også ude f.eks. i
forbindelse med vandring og krolf.

Der er rigtig megen fokus på +60-idrætten generelt, hvor flere og flere +60 søger
mod et fysisk aktivt seniorliv.
Det er et faktum, at fysisk aktivitet ikke
kun er godt for kroppens evne til fortsat at bevæge sig uden væsentlige gener….udskyde ”forældelse” af kroppens
muskulatur, men også gevinsten ved
psykisk velvære = bedre humør og smil på
tilværelsen.

Der arrangeres løbende kurser for
vore instruktører, som inspireres til nye
træningsmønstre.
Den enkelte, som læser dette og
ikke går til nogen form idræt/motion
tænker måske….
”nej det er nok ikke noget for mig...

det kan jeg nok ikke…
det har jeg aldrig prøvet” ….
Men giv det en chance – kom og prøv
og du vil opleve at også du kan noget.
Det både i senioridræts indendørs-/ såvel
som udendørs-aktiviteter.
Vi er klar og tager godt imod dig!
Se også vores hjemmeside:
www.tst-tilst.dk – klik på senioridræt og
følg menuen øverst til venstre.
Med venlig hilsen
Bjørn Rasmussen
Formand for tst-senioridræt

Senioridræts aktivitetskalender:
tst-Senioridræts aktivitetskalender opdateret November 2019
Dato
Hold
Sted
17.11.19
Kun for tilmeldte
Parkeringspl.V. Skjoldhøjvej
				
19.11.19
Bestyrelsen
tst-aktiv-centret kl. 12.30
25.11.19
De gamle travere
Caféen kl. 12.00
17.12.19
Gymnastik/Idræt
tst-aktiv-centret kl. 12.00
19.12.19
Badminton/Bordtennis tst-aktiv-centret kl. 12.30
07.01.20
Gymnastik/Idræt
Hal 1 og 2 kl. 10.00 – 11.30
09.01.20
Badminton/Bordtennis Hal 1 og 2 kl. 10.00 – 12.00
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Aktivitet
Skovvandring I True Skov og foredrag i Bydels
huset kl. 10.00-13.00 (se sep. indbydelse)
Bestyrelsesmøde
Julefrokost
Juleafslutning
Juleafslutning
Start 2020
Start 2020

senioridræt

”Seniortræf” med fokus på
”livsglæde og sundhed”
Vi var 70 deltagere fra tst-senioridræt,
som bestod af et mix af alle vores hold....
dejlig blanding af vandrere, krolfere,
idrætsholdet, badminton- og bordtennisholdet - super!

blev endnu en gang opfordret til masser
af fysisk aktivitet ….lidt eller meget – bare
kom i gang med at få pulsen op og Jesper
satte også fokus på aldringsprocessen ved
passivitet kontra aktivitet.

Vi startede med kaffe, rundstykker og
Jesper Friis Mortensen fra Active InstituteAarhus Universitet satte via sit foredrag
fokus på ”Fysisk aktivitet for veteraner
– livsglæde og sundhed” og vi seniorer

... Så mon ikke vi alle er motiveret for fortsatte fysiske aktiviteter – en sidegevinst er
at humøret får et skub i den positive retning hver gang efter træning.

Spændende foredrag af
Jesper Friis Mortensen.

Efterfølgende var vi nede i hallen og få
målt vores fedtprocent, BMI og konditest
via rask gangtest og stoleøvelsestest...
Resultaterne danner måske nok en gang
basis for nye “målsætninger” for hver
især.
Træffet var arrangeret i samarbejde med
DAI – Dansk Arbejder Idrætsforbund, som
altid er klar med support til vore arrangementer. Vi skylder en stor tak.

Kondi-test på stol …
op/ned mange gange.

BMI-resultat studeres.

Resultat af KONDI-test nærlæses.

Konditest – rask gåtur.
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senioridræt

Slut på sommersæson og
start på vintersæson i krolf

I kraft af, at tst blev bedste 2`er i Aarhus
Kaffecup, havde de kvalificeret sig til holdfinalen i Aulum den 07-09-19, og vi deltog med følgende hold: Ilse Høyer, Kjeld
Christiansen, Bente Christensen og Bent
Christensen.
Dagen startede med nogle kraftige regnbyger, da vi kørte derud, men da spillet
startede, var det blevet tørvejr igen - men
byger i løbet af dagen slap vi ikke for.
Spillemæssigt kunne vi ikke matche de
bedste, men vi kæmpede alt, vi kunne, og
blev nr. 22 ud af 28 hold.

De 3 bedste damer og de 3 bedste herrer
individuelt, ville automatisk have kvalificeret sig til DM i krolf.
Bent Christensen fik en delt førsteplads og havde dermed kvalificeret sig til
deltagelse i DM i Hjørring den 28. september 2019 Dana Cup Sportscenter.

Men der var mere at kæmpe for.

16 Hold kæmpede om holdmesterskabet.
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Det var Dansk Arbejder Idrætsforbund
(DAI), som er en del af Danmarks Idrætsforbund, der afholdt det officielle DM for
femte gang i alt og for første gang i Nordjylland.

30 Damer kæmpede om det individuelle
mesterskab.
30 Herrer kæmpede om det individuelle
mesterskab.
Den individuelle turnering blev afviklet
mellem de 6 kvalificerede dame/ herrespillere fra hver region (Region Nordjylland,
Region Midtjylland, Region Sjælland, Region Hovedstaden, Region Syddanmark)
Fra tst havde Bent Christensen, som
tidligere nævnt, kvalificeret sig til det individuelle mesterskab. Det var dog ikke lige
dagen for ham, og han kunne ikke blande
sig i medaljestriden.

senioridræt
Alle deltagere spillede 36 huller og Holdturnering og den Individuel turnering blev
afviklet samtidig.
Dagen startede kl. 09.00 med tjek ind af
spillerne, samt tjek af køller og kugler. Derefter var der fælles morgenmad, og efterfølgende blev banerne inspiceret.
Kl. 10.30 var der indmarch og åbningstaler.
Kl. 11.00 startede spillene, og der blev
spillet 3 runder på 3 forskellige baner.
Efter 2 runder var der frokost, hvorefter
sidste runde blev spillet.
Herefter blev vinderne kåret og fik overrakt Danmarks Idrætsforbunds mesterskabsplaquette og DAI´s mesterskabsmedalje samt en pokal.
Derudover var der pokaler og medaljer til
nr. 2 og nr. 3.
Et flot arrangement i flotte omgivelser.
Næste år afholdes DM i Region Midtjylland.
I år fejrede DAI Midtjylland sit 90 års jubilæum, og samtidig kunne DAI krolf fejre
sit 10 års jubilæum. I den anledning havde
DAI i samarbejde med De Grå Busser arrangeret en jubilæumstur med krolf på
programmet til Karolinenkoog i Tyskland i
perioden 09-10-19 til 11-10-19.
Fra tst deltog Bente og Bent Christensen.
Vi var i alt 40 krolfspillere med på turen,
og vi blev indkvarteret på hotel Pfahlershof, som ligger på en stor parklignende
grund med legeplads, fiskedam, cykeludlejning, indendørs swimmingpool, sauna og børnezoo.

dage vi havde, og alle morede sig trods de
meget anderledes forhold.
Alle spillede altså 4 kampe og det samlede
resultat blev så talt sammen, og vinderne
blev derefter kåret.
Det lykkedes Bent med en god 2. dag
at kæmpe sig frem til en 2. plads.
En fantastisk god og hyggelig tur med
godt samvær både på og uden for banen
– det er noget der kan anbefales, og DAI
er allerede ved at undersøge muligheder
for en ny krolftur til et andet sted næste
år.
En stor tak til Aase Klitte Holmgren, DAI,
som stod for arrangementet og turen.
Uge 41 blev ugen, hvor rekorden på
bane 1 blev slået af Poul Nærum,
således at den nu er på 22 slag
– super flot gået! Den gamle rekord på
bane 2 fra sidste år med 25 slag indehaves
stadig af Torben Brøndum og Bent Christensen.
Sommerkrolfen er ved at være slut og traditionen tro afsluttes med en fest. Den 2510-19 var 33 spillere samlet på Havkær til
et hyggeligt arrangement arrangeret af
Ingelise Bentzen og Anette Brøndum. Der
manglede ikke noget og humøret var højt.
Det har igen været en god sæson og vores
medlemstal er steget til 48 medlemmer.
Disse fordeler sig med 54 % kvinder og

46 % mænd. Ældste spiller er 86 år og
yngste spiller er 63 år. Gennemsnitsalderen er 73½ år.
Gennemsnitlig er vi 22 - 23 spillere til hver
træningsdag.
I årets løb er vi blevet inviteret til 42
stævner/træf. Det er arrangementer arrangeret i samarbejde med organisationerne DAI og DGI .
Vintersæsonen starter den 1. november
og løber frem til 31. marts 2020, hvor vi
så starter den nye sommersæson.
Vi har stadig plads til nye medlemmer,
hvis der er nogen, der skulle være interesseret. Banerne ligger i et skønt
område ved tst´s petanque-baner. Vi
spiller onsdag formiddag kl. 10 til kl.
12. Selvom du aldrig har prøvet det
før, så mød op lær spillet at kende –
det koster ikke noget at prøve spillet
et par gange – vi skal nok hjælpe dig
i gang, og udstyret låner du af klubben.
Kontingentet for et år er kun på kr.
125.
Hvis du er interesseret og vil vide
mere, kan du kontakte Bent Christensen tlf. 29 63 81 97.
Holdleder Bent Christensen til højre
med sølvmedaljen om halsen

Hotellet havde sidste år fået lavet 2 krolfbaner, som vi var meget spændte på at
se. Det meste af turen til Tyskland øste
det ned, og da vi så banerne bar de også
præg af dette. Vi har aldrig spillet på lignende baner før. Nogle steder lå der mudder, som sugede fodtøjet fast, hvis man
ikke ellers gled. Andre steder stod der
blankt vand, men der er jo ikke meget,
som holder en krolfer tilbage, så vi spillede
de to baner om onsdagen, da vi ankom,
og igen 2 baner om torsdagen.
Det var en stor udfordring, og som supplement til det hele, kom der en gang
imellem en hane sammen med sine høns
spankulerende ind mellem kuglerne.
Det var nogle fantastik gode og sjove
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senioridræt

”De gamle travere”

– vandreholdet fra tst-senioridræt

Glade vandrere samlet til vandring en
mandag i oktober.

Vandreholdet går året rundt hver mandag
og opdeles i en ”kortere” og en ”længere” rute.
Konceptet ser ud til at virke idet vi nu er
79 medlemmer og i gennemsnit møder
ca. 55 op til at gå.
Se f.eks. her hvordan ruterne er opdelt:
Vi kommer fortsat rundt til områder i
Tilst såvel som i nærområderne i Aarhus/
Østjylland, hvor den enkelte deltager endnu ikke har været – så snakken går livligt
efter vandringen, hvor en kop kaffe m.m.
nydes, når vi er tilbage i klubhuset.

Yderligere information om tst-senioridræt kan
ses på hjemmesiden www.tst-tilst.dk
– klik på senioridræt
30
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FORRETNINGSUDVALGET
Hovedformand
Hans Peter Holmgaard
86 24 30 70 - 30 32 47 66
hb.formand@tst-tilst.dk

Forretningsudvalgsmedlem
Sebastian Askøe, 22 64 19 39
Forretningsudvalget.anlaeg@tst-tilst.dk

Personale, Projekter, Sekretær, Sponsor

Ansvarsområder: Anlæg

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

Forretningsudvalgsmedlem
Henrik Tvermoes, 22 64 19 39
Forretningsudvalget.idraet@tst-tilst.dk
Ansvarsområder: Idræt, samarbejdsudvalg

Økonomi, Regnskab og Budget
Forretningsudvalgsmedlem
Michael Jensen
23 46 48 16
forretningsudvalget.drift@tst-tilst.dk

PR

Anlæg

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

Webmaster
Allan Jensen fungerende
22 77 73 22
webmaster@tst-tilst.dk

Alle afdelingsformændene
Badminton
Henrik Jespersen
tlf.: 60 16 14 97
bad.formand@tst-tilst.dk

Håndbold
Louise Cramer
haand.formand@tst-tilst.dk
Tlf. 21 64 72 51

Bordtennis
Jan Therkelsen
Mobil 21669180
JT@Furniture4ever.dk

Karate
Lars T. Sørensen
kar.formand@tst-tilst.dk
24 42 20 02

Cykling
Mikkel Leegaard
mikkelleegaard@gmail.com
40 10 00 45

Løb
Jesper Broe Rasmussen
lob.formand@tst-tilst.dk
Tlf. 21 66 13 97

Floorball
Kristine Møller Sørensen (konstitueret)
formand@aarhusfloorball.dk

Senioridræt
Bjørn Rasmussen
senior.formand@tst-tilst.dk
Tlf. 40 35 32 37 - Tlf. 86 24 00 75

Fodbold
Formand Jens Kaastrup Kilsgaard,
formand@tst-fodbold.dk,
Tlf. 22 55 88 44
Gymnastik
Carsten Bossen
gym.formand@tst-tilst.dk
Tlf: 4222 7580

Svømning
Mike Hiltmar
svoem.formand@tst-tilst.dk
Tlf. 41 74 42 60

Tennis
Ole Hempel
ten.formand@tst-tilst.dk
Tlf. 30 13 75 12
Fjerbolden
- en støtteforening i tst
Formand Bjarne Vangsgaard
Tlf. 86 24 05 03
fjerbolden.formand@tst-tilst.dk
Hånd-Hånd
- en støtteforening i tst
Formand: Mette Iversen
Tlf: 5122 0650
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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dit, mit og vores Trige.
Dit lokale mæglerteam, hjælper dig trygt igennem din bolighandel.
Din lokale mægler i Tilst, Sabro og Trige
Tilst@danbolig.dk

SOLGT

SOLGT

SOLGT

Brynhøjvænget 46
8381 Tilst

Espenhøjvej 7
8381 Tilst

Tilst Søndervej 86A
8381 Tilst

SOLGT

SOLGT

SOLGT

Havkærvej 49
8381 Tilst

Tilst Østervej 4
8381 Tilst

Lyngsvinget 19
8381 Tilst

Vælg en
ejendomsmægler,
som sælger.
Ring for en gratis
salgsvurdering på 86 24 51 00

SOLGT

SOLGT

SOLGT

Østerløkken 3
8381 Tilst

Østerløkken 7
8381 Tilst

Blomsterlunden 105, 1. TV
8381 Tilst

SOLGT

SOLGT

SOLGT

Østermarksvej 75
8381 Tilst

Langøvænget 33
8381 Tilst

Drejøvænget 69
8381 Tilst

danbolig Tilst.

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