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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.

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 7. juni 2019

Redaktionel deadline er
mandag den 27. maj 2019
kl. 20.00

VIGTIGT!
Skriver du dit indlæg til SPOT så
send det venligst pr. mail til
redaktøren spot@tst-tilst.dk

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

Har du fotos der skal med i SPOT,
så mail det som vedhæftet JPEG-fil
i absolut højeste opløsning!

Tilsthal og -svømmehal 86 24 11 83
Skjoldhøjhallen
87 45 25 25
Teknisk serviceleder
Peter Christensen
tlf 21 72 60 94,
psc@aarhus.dk.

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

tennis

Så er vi kommet godt i
gang med sæsonen

Juniorerne har flyttet spilledag til om
mandagen. Tidspunktet er fortsat kl. 16.
Sidste træning inden sommerferien er
den 17. juni (bemærk den 10. juni er
træningen aflyst). Til gengæld er det
muligt at tilmelde sig tennisskole, som
er et DGI arrangement og som foregår
på tsts baner. Tennisskolen henvender
sig til spillere i alderen 6-18 år og finder
sted den 31. juli tom den 2. august fra
kl. 9-15.
På tennisskolen undervises man af
dygtige instruktører, som er klar til at give

spillerne nogle uforglemmelige dage
med masser af tennis, idrætslege og
udendørs aktiviteter. Alle børn og unge
kan være med uanset om de har spillet
tennis før eller ej. Der vil være niveauopdeling, så alle bliver udfordret på et passende niveau.

nye medlemmer og det glæder os. Der er
fortsat plads til endnu flere nye og friske
spillere. Husk, at vi har drop in tennis
mandage og onsdage fra klokken 18.

For nærmere info venligst kontakt
Britta Skovbjerg på tlf.: 22 50 89 80.

Det planlagte trænings- og hyggearrangement for de voksne medlemmer
måtte desværre aflyses grundet regn. Vi
melder snarest en ny dato ud og håber
på lige så mange tilmeldinger som sidst.

Voksenspillerne er ligeledes kommet
godt i gang med sæsonen. Vi har fået

De bedste tennishilsener
fra bestyrelsen
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cykling
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cykling

DGI holdløb
Tirsdag d. 28. maj 2019 afholdte tst
Cykling igen DGI holdløb på den legendariske enkeltstartsrute omkring Mundelstrup udenfor Tilst.
160 ryttere fordelt på 32 hold stod klar
kl. 1800 til at blive sendt afsted på den
lidt anderledes træningsaften, hvor det
var muligt at prøve kræfter med disciplinen holdløb. Hvert hold, som i øvrigt
bestod af 5 personer, blev med 30
sekunders mellemrum, sendt ud på 3
omgange af 11,26km før aftenens sejrherre/sejrkvinde kunne findes.
Der var på forhånd stor tilslutning til arrangementet, som allerede kunne melde
udsolgt 4 dage før. Til at sørge for god
og sikker afvikling af løbet, stod et crew
på hele 16 klubmedlemmer til rådighed,
heraf 8 flagposter og 2 fotografer.
Efter løbet var der traditionen tro, mulighed for at få lidt mad og drikke til
billige penge. Røde Berta fra Anelyst
AutoTeknik var også og finde i start/
målområdet, herfra kunne deltagerne
smage på øl fra Viborg bryghus og varme
popcorn.
Hele arrangementet foregik med
højthumør i perfekt cykelvejr.

Kommende arrangementer:
Den 15 juni 2019, afholder vi klubmesterskaber på selv samme rute, med start kl.
10.00.
Så tag din nabo, badmintonmakker eller
kone under armen og kom ud og se hvad

tst Cykling har at byde på – der er morgenmad fra kl. 0900.

Vi træner desuden hver tirsdag og torsdag kl. 1800 og søndag kl. 0900, så har
du lyst til at prøve at cykle, så kom ud
med os – vi bider ikke.

I starten af maj var tst Cykling til start i
et tilsvarende holdløb i Mårslet, med 2
stærke hold. Det blev til en 1. til ”tst 1”
og 10. plads til ”tst 2” i Mårslet. I tiden
efter holdløbet i Mårslet var fronterne
mellem de to hold ret tydelige, og det
endte med en intern udfordring til holdløbet i Tilst; taberen gav øl til vinderen.
Fik vi for resten sagt at ”tst 2” i Mårslet
tabte med næsten 6 minutter til ”tst 1”?
Så der var naturligvis lagt i kakkelovnen.
Den samlet vinder af DGI Holdløb Tilst
blev Team Belgian Cycling Club Elite,
stort tillykke.
Resultatet af den interne konkurrence
mellem ”tst 1” og ”tst 2”, blev igen til
en sejr til ”tst 1”, denne gang med et
forspring på sølle 2 minutter.
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senioridræt
Vi ønsker alle en

rigtig god sommer

og tak for et aktivt vinterhalvår
med mange fælles oplevelser
Vi starter inde-sæsonen igen:
• Tirsdagsholdet/Idræt
tirsdag, den 3. september 2019 kl. 10.00
• Torsdag/Badminton
torsdag, den 5. september 2019 kl. 10.00
• Bordtennis
torsdag, den 5. september 2019 kl. 10.00
Vi har ledige pladser på holdene, så kom og få en GRATIS PRØVETIME
... og du er overbevidst!

Se nærmere info på hjemmesiden
www.tst-tilst.dk – klik på senioridræt

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

senioridræt

Senioridræts
forårsudflugt 2019

Fredag den 7. maj var datoen for årets
forårsudflugt.
Vi mødtes ved tst kl. 8.30 og efter en lille
forsinkelse kørte 79 forventningsfulde
seniorer i dobbeltdækker-bus til Tange
Sø.

Her nød vi den flotte udsigt ud over søen
– Vi indtog kaffe, snegl og en lille en til
halsen.
Vi havde ikke mere end sat os i bussen
igen så kom regnen og sådan var vi heldige hele dagen.
Kun når vi sad i bussen kom regnen.
Næste stop var Grønhøj Kro, hvor Krofar fortalte og sang/spillede sange fra
Morten Korch film.
Vi sang selvfølgelig med og sluttede med
en Elvis sang, som Krofar også kunne underholde med.
Efter at vi selv havde udforsket de forskellige museer, som var i forbindelse
med kroen, blev der serveret karbonade
med grønærter/gulerødder og kartofler.
Desserten var gammeldags æblekage.

Mætte og glade (vi var blevet varme igen)
kørte vi til Mønsted Kalkgruber, hvor vi
gik rundt på egen hånd.
Inden den dejlige og kønne hjemtur fik vi
kaffe og nybagt kringle på cafeen i Mønsted.
Vel hjemme ved 17.30-tiden efter en dag
med mange gode oplevelser og super
samvær med højt humør.
Slut for denne sæson.

En stor tak til turudvalget bestående
af Jytte Pedersen og Rita Gabel
Næste år er turen berammet til 5.
maj 2020 – kryds i kalenderen allerede nu.

tst SPOT-avis – Juni 2019

7

senioridræt

”De Gamle Travere”

2 dages vandretur omkring
Viborg og Dollerup
Mandag den 13. maj kl. 09.00 mødte 11
friske travere op ved tst, for derefter at
køre til Viborg - nærmere området omkring Hotel Egeskove, hvorfra vores vandring skulle starte.
Humøret var højt, vejret var tørt – ikke for
varmt – og Klaus Bjørn førte an.
Vi lagde ud på Alhedestien, som er anlagt
hvor der oprindeligt var jernbane mellem
Viborg og Herning. Efter nogle kilometer
drejede vi fra og satte kurs mod Dollerup
og Dollerup lille vejkirke, hvor frokosten
blev indtaget.
Da alle var mætte, gik turen videre mod
Hald sø og de 5 Halder – I det naturskønne område omkring Hald Sø syd for
Viborg kan man på en kort vandring tilbagelægge 800 års danmarkshistorie i et
af Danmarks smukkeste landskaber.
Gennem flot natur, dejlige stier, fuglefløjt
og rislende vand gik turen tilbage til bilerne. Dagen bød på knap 19 kilometer
vandring.
Nu satte vi kursen mod ”Danhostel” ved
Søndersø, hvor vi alle blev indkvarteret i
fine værelser.
For lige at vende dagens oplevelser,
mødtes vi udenfor til lidt fælleshygge og
snak.
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Kl. 18 blev aftensmaden serveret, hvorefter vi fortrak til eget lokale, hvor snakken
gik livligt aftenen igennem, indtil vi sagde
godnat og tak for i dag.
Tirsdag var der fælles morgenmad og
smøring af madpakke kl. 08.00.
Ved ni tiden sagde vi tak for denne
gang og kørte mod Inderøen, som er en
skovklædt halvø i søen, som giver Hald Sø
dens besynderlige omrids.
Stien er anlagt af ungarske flygtninge i
slutningen af 1950’erne. Halvøen rummer rester af en gammel skov, bl.a. en del
200 år gammel knortet bøgeskov.
Nu nærmede tiden sig frokost, og vi begav os igen mod Dollerup Kirke, hvor vi
atter indtog vore madpakker.
Så gik turen tilbage mod bilerne. Tirsdag
gav omkring 17 km. i benene.
Tak for et par hyggelige dage.
Naturen omkring Viborg og Hald Sø kan
varmt anbefales. Tag et par gode travesko
på – og kom afsted.
Tak til vores arrangører – Klaus, Svend og
Niels.
Vi glæder os allerede til næste år, og har
noteret datoerne i kalenderen 17. og 18.
maj 2020.

senioridræt

Så fik vi startet på
krolf sæsonen 2019
....og vi var heldige endnu en gang - vejret
var superflot, selvom prognoserne ikke
havde været for gode.
22 spillere var mødt op, og vi havde
mange gode kampe med bl. 12 ‘hole in
one’ fordelt med 7 stk. på bane 1 og 5
stk. på bane 2.
Endvidere blev banerekorden på 25 slag
på bane 2 tangeret.
Efter kampene samledes vi ved bænkene
til kaffe og kage samt 1 lille en til halsen alle havde det hyggeligt og nød det gode
vejr.
Altså en super god opstart.

Den årlige Kaffe Cup er også startet op. Vi
havde forventet, at vi kunne stille med 2
hold, lige som sidste år, men da tilslutningen fra spillerne desværre var så ringe, at
vi kun stiller med et hold
I år er det lavet således, at vi kun skal spille
4 kampe i alt - 2 ude- og 2 hjemmekampe.
Der er lavet 3 puljer, og vi spiller i pulje 1.
Puljevinderen i hver pulje, samt den bedste 2´er af alle 3 puljer, går videre til puljevinderfinalen, som spilles i uge 35.
tst startede med hjemmebane mod Hammelbanen 1 og vandt flot med 36 slag super start med dejligt solskinsvejr.

Der er også godt gang i stævnerne rundt
omkring.
Indtil nu har vi fået invitationer fra: Randers, Gjerlev, Thorup, Rødkærsbro, Rødhus
(strandkrolf), Brønderslev, Auning, Sabro,
Houlbjerg, Lystrup, Aastrup, Øster Alling,
Hammel, Voldum og Låsby.
Der er stor interesse for krolf i hele landet,
og der kommer nye klubber til hvert år.
Vi er pt. 47 medlemmer i tst, men vi kan
sagtens være flere, hvis der skulle være
nogen, der kunne tænke sig at prøve.

Velkommen til petanque
Vi er startet….banerne klargjort ….så bare mød op
Vi spiller tirsdage i sommerhalvåret kl. 10.00 – 12.00.

Sted:
Petanquebanen ved tst-krolfbanen syd for klubhuset
For medlemmer af tst-senioridræt – gratis.

tst SPOT-avis – Juni 2019
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floorball

25. udgave af
Marselisborg Cup
blev et festligt jubilæum
Søndag den 19. maj drejede Aarhus
Floorball Klub tst nøglen om til Vejlby-Riiskov Hallen og afsluttede det
25. Marselisborg Cup i rækken. Ikke
nok med at dette års stævne var en
milepæl for klubben, så indeholdt
det også en del værdifulde overraskelser og minder.
Torsdag aften åbnede vi op for deltagernes indtjek, og vi bød i år velkommen til omkring 250 deltagere fra nær
og fjern. Men i år var det lidt anderledes,
for vi måtte ændre vores kommunikation
fra at være dansk til udelukkende engelsk. Vi havde nemlig fået tilmeldinger
fra både Sverige, Norge og Rusland...
Ja, Rusland! Et stort hold på omkring
20 mand ankom torsdag aften efter at
have taget turen i bil hele vejen fra Skt.
Petersburg – en dedikation i højeste kaliber! Her viste det sig, at det ikke blot var
den århusianske floorball, de var forelsket i. Nej, russerne fik også øjnene op
for de danske kvinder, durum-ruller og
allervigtigst; Cocio. Den famøse ”chocolate milkshake”, som de refererede den.
Trods holdet i den grad præsterede i kio-
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sken, så fik de altså også spillet sig til en
flot sølvmedalje i A-rækken. Godt gået,
og fantastisk med et førstegangsbesøg
fra Rusland!
For Århus Floorball Klub tst er MBC en
rigtig vigtig del af både klubbens økonomi, men også omdømme. Vores største
mission er at facilitere en floorball-festival, hvor deltagere på alle niveauer kan
afslutte den forhenværende sæson på en
sjov og hyggelig måde. Og det med at
facilitere selve omgivelserne var bestemt
noget, der i år havde høj prioritet. Festudvalget blev sat på en opgave, hvor
kreativiteten og mulighederne var store
– og det udspillede sig derfor både fredag og lørdag, hvor aftenens tema stod
knivskarpt.
Fredag bød vi deltagerne til Hawaii-fest,
hvor palmer, blomsterkranse, sommerdrinks og Hawaii-skjorter satte rammerne. DJ’en fik alle i sommerstemning,
imens man kunne prøve lykken på det
fantastiske ”Lykke”-hjul. En hyldest sidste sæsons Årets ÅFK’er, Jacob Lykke, og
et genialt indspark til barens gæster.

Lørdag skruede vi op for charmen, og
inviterede alle deltagerne til en 3-retters
middag med tilhørende live musik og
award-show. Og her må vi ikke glemme
vores alle sammens Jon, der, på diverse
sprog og med en halv striptease til Baywatchs intromelodi, bød alle gæsterne
velkommen. Med en kort introduktion på
danglish, den fælles ”Helan Går”-sang
på svensk og et russisk SKÅL hyldede
vi vinderne fra årets turnering. Tillykke
til alle dem, der formåede at balancere
spillet og procenterne helt korrekt!
Afslutningsvist skal der lyde et kæmpe
tak til de 60+ frivillige klubmedlemmer,
der fik hele arrangementet til at køre,
og til styregruppen bestående af Henriette Berthelsen, Tina Holst, Jan Rise,
Jacob Lykke, Peter Ovesen, Christoffer
Clausager og Jakob Børsting, Kristine Sørensen og Lars Erik Bartels som frivilligt
har knoklet i flere måneder og giver en
uvurderlig værdi til klubben.

Vi håber igen på jeres hjælp, når vi
næste år afholder den 26. udgave af
Marselisborg Cup.

floorball

Floorballafdelingen drog
afsted til landsstævnet
Datoen hedder 5. april 2019, og solen
skinner højt over smilets by. Et sted ude i
Tilst mødes en flok håbefulde, unge mennesker til en lang færd nordpå. De skal
nemlig til landsstævne i Frederikshavn.
Med dem rejser et hold trænere og lidt
forældre, der sammen skal udgøre det
samlede hold for Århus Floorball Klubs
deltagere Hele Århus-holdet tog af sted
fra tst klokken 16.30 denne fredag, og
var i Frederikshavn lidt inden klokken
19. Dette år var vi indlogeret på en nærliggende skole, som blot befandt sig 50
meter fra Arena Nord, hvor især U13
havde mange kampe.
Socialt samvær, ingen nattesøvn og
tidligt op
Fredag aften slutter for både U13 og
U15 med at se Frederikshavn Blackhawks
mod Vanløse i en semifinalekamp om
en finaleplads mod vinderen af Sunds
og Rødovre. Efter kampen skulle spillere og trænere på hovedet i seng for at
være klar til en ny dag med massere af
kampe. Lørdag morgen klokken 06.30
ringer vækkeuret for første gang. U13
skulle spille blot én time senere, og der
var mange trætte ansigter fra morgenstunden. U15 havde først kamp kl. 11 den
første dag, så de havde fået lov til at sove
længe, såfremt de ønskede dette. Der
var dog op til flere, som var med ude for
at støtte U13 i deres to første kampe inden de selv skulle spille, hvilket er herligt
at se som træner. Holdånden var altså til
at spore til landsstævnet.
Efter en masse kampe lørdag skulle dagens sidste kamp spilles mod Hvidovre Attack FC og lignede på papiret endnu en
svær kamp. Resultatet blev i den trælse
ende med et nederlag på 8-0 til Hvidovre,
men de var ikke overbevisende bedre. Batterierne var trods tomme ,og ÅFK lignede
i lange perioder et hold, der havde glemt
hvordan man spillede floorball.

Tidligt op, pakning og klar til kamp
Allerede klokken 8.00 søndag skulle kampens første kamp spilles, da ÅFK havde
spillet sig kvartfinalen i C-slutspillet mod
Skanderborg Floorball. Kampen endte
3-3, hvilket betyder, at kampen skulle ud
i ”sudden victory” i 10 minutter. Her blev
der ikke scoret, og så skulle kampen afgøres i straffeslagskonkurrence. Ved stillingen 4-4 satte Daniel Hammer den afgørende scoring til stor jubel for holdet.
I semifinalen skulle holdet møde Ry-floorball, hvor ÅFK hurtigt tager styringen og
efter 7 minutter kommer på 1-0. Efter
scoringen var det dog som om holdet
mistede lidt fokus, men holdte føringen
første periode ud. Anden periode gik
dog ikke så godt, da Ry scorede på deres
chancer, mens Århus ikke formåede det.
Det betyder at kampen ender 1-3 til Ry,
og det var derfor slut for denne gang.
Ærgerlige nederlag til U15 men godkendt indsats
Første kamp blev spillet kl. 08.00, hvilket
var imod Greve, som man mødte i første
kamp dagen forinden. Det blev dog ikke
et lige så tæt opgør, og ÅFK endte med
at blive kørt over med 1-10. Anden kamp
stod mod rivalerne fra Randers, og her
havde holdet en forventning om, at man
skulle trække sig sejrsrigt ud af opgøret
igen. Det blev dog
langt tættere end
dagen forinden, og
Randers spillede som
var det deres sidste
kamp. Opgøret endte
med 4-3 til Århus,

at vinde weekendens sidste kamp mod
Næstved. ÅFK’erne kørte også hårdt
på i alle minutter, og den manglende
skarphed var slet ikke til at spore.. Alt i alt
endte kampen med 12-2, hvilket var et
smukt punktum på dette års landsstævne
for U15.
Et tilbageblik over weekenden og
stor tilfredshed i trænerteamet
Uafhængigt af resultaterne så var det en
helt igennem fantastisk tur, og hele det
samlede U13-hold er kommet tættere
på hinanden, hvilket er det vigtigste ved
netop disse ture. Det skal være med til
at give folk lyst til at komme til træning
for både at have det sjov men også blive
bedre floorballspillere.
Fra hele trænerteamet skal lyde en stor
tak til de forældre der gad at køre både
frem og tilbage, og som så kampe.
Ligeledes skal der lyde en stor tak til spillerne for et godt stævne, hvor alle mand
har været gode til at høre efter, hvad der
blev sagt, og hjælpe hinanden undervejs.
Sidst, men ikke mindst, skal der lyde en
tak til Anne Sofie Thaarup for at stå for
det administrative bag det logistiske arbejde der ligger i at arrangere kørsel, stå
for tilmeldinger og lignende opgaver, der
skal klares inden en sådan tur kan finde
sted.

I næstsidste kamp
skulle holdet møde
Ribe, der desværre
trak sig sejrsrigt ud
af kampen. Derfor
var holdet opsatte på
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Her er floorballafdelingens
nye bestyrelse
Til generalforsamling onsdag den 27.
marts 2019 måtte floorballafdelingen
sige farvel til fem ud af syv bestyrelsesmedlemmer. Efter at have ydet en fantastisk indsats for ÅFK havde Anne Sofie
Thaarup, Yessika Buchhave, Anne Vestergaard Poulsen, Julie Hjarbæk og Lars Erik
Bartels valgt at trække sig fra bestyrelsen.
Morten Frederiksen (formand) og Lars
Skytte (1. herre) var ikke på valg i år, og
derfor skulle der til generelforsamlingen
findes nye bestyrelsesmedlemmer. På
forhånd havde Mette Thorsager Jensen
(1. damer) og Louise Toft (mor på U13)
meldt sig, og da der ikke var konkurrence om pladserne, kunne de modtage
valg. Bestyrelsen brugte de efterfølgende

dage på at supplere op, hvor Jonas Palner (2. herre) og Kristine Møller Sørensen
(1. damer) sidenhen har meldt deres kandidatur.
Bestyrelsen består dermed af Morten
Frederiksen, Lars Skytte, Mette Thorsager
Jensen, Louise Toft, Jonas Palner og Kristine Møller Sørensen. Der mangler stadig
et syvende bestyrelsesmedlem, hvilket vil
forblive stående ubemandet.
På det konstituerende bestyrelsesmøde
blev Morten Frederiksen valgt som formand og om den nye bestyrelse siger
han:

at de frivillige hænder nok skal træde
til, når det gælder, og hvis du har en
forening, som folk holder af. Når det så
tilmed er fire nye bestyrelsesmedlemmer,
der har hver sine interesser samt kompetencer og derfor supplerer hinanden
godt, så kan jeg ikke være andet end
tilfreds med mit nye team. Jeg er også
enormt stolt over, at vi har kunnet finde
medlemmer fra både bredde-, elite- og
ungdomsholdene, da vi dermed bliver en
repræsentativ bestyrelse. Jeg glæder mig
til, at vi skal løfte floorballafdelingen til
nye højder.” fortæller han.
Floorballafdelingen håber, at resten af tst
vil tage godt imod den nye bestyrelse.

”Heldigvis er det sådan i foreninger,

Århus Floorball Klub tst
vindere af 1. divisionsmesterskabet
Inden sæsonens sidste kamp den 1. april
havde ÅFK’s 2. damer mulighed for at
vinde 1. division syd for andet år i træk.
Det krævede dog en sejr, hvilket ikke var
givet på forhånd, da naboerne fra Mørke
IF utvivlsomt havde lyst til at drille århusianerne. Heldigvis viste hjemmeholdet
klassen og leverede varen, da de med en
9-2 sejr sikrede sig endnu en pokal.
Derfor skulle holdet ud i en 1. divisionsfinale, hvor modstanderne var Frederikshavn Blackhawks 2 fra 1. division i nord.
Efter en tæt indledning på kampen, hvor
spillet bølgede frem og tilbage, endte de
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rutinerede ÅFK’ere med at trække fra
og vandt kampen med overbevisende
9-3. Derfor var det en stolt anfører Julie Christensen, som for anden gang på

en måned kunne løfte en pokal; denne
gang som tegn på, at holdet er 1. divisions danmarksmester.

floorball

ÅFK måtte se sig slået
i en tæt bronzekamp
Lørdag den 13. april tog Århus Floorball
Klub tst’s 1. damer turen til Esbjerg for at
kæmpe om bronzen til dette års Superfinalestævne. Kampen var en flot afslutning på en meget svingende sæson, hvor
både trænerne og holdet har været hele
følelsesregistret igennem.
”Sæsonen 2018/2019 vil i Århus Floorball Klub først og fremmest blive husket
for de mange skader, som sæsonen igennem er regnet ned over holdet. I løbet
af tre sorte uger i efteråret blev et helt
anførerteam lagt ned med tre alvorlige
knæskader. Holdet måtte i denne periode
omstille sig flere gange for at få det til at
gå op, og da Julie Perto i december desværre valgte at lægge staven på hylden,
måtte holdet for alvor starte forfra og
bygge op igen.” fortæller trænerne Lars
Erik Bartels og Stinne Jørgensen.
Heldigvis har holdet haft et godt, sundt og stærkt fundament, hvor de store
uheld har rystet holdet mere sammen,
og nu står stærkere som hold. Med fight,
vilje, blod, sved og tårer har pigerne formået at være et hold og støtte hinanden,
og det har betydet, at holdet har rykket
sig i den rigtige retning.

”Nogle nye kræfter har måtte gå ind og
tage ansvar, hvilket er gjort med succes.
Flere har formået at udvikle sig hurtigere
end forventet og taget et stort ansvar på
sine skuldrene. Undervejs har dette også
skabt nogle gode og måske overraskende resultater, bl.a. i første semifinale
mod Copenhagen, hvor det desværre
endte med et nederlag i overtid. Den var
der ikke mange, som havde set komme
i Floorball Danmark, men præcis i denne
kamp, stod det klart, hvor stærkt holdet
er, når fight og vilje er på sit højeste.”
fortæller trænerteamet.
Halvvejs i sæsonen satte holdet sig et nyt
mål, og her stod det klart, at
sidste stop skulle være superfinalestævnet. Målet blev nået,
hvor Frederikshavn Blackhawks igen var modstanderne. Holdene har gennem
hele sæsonen spillet gode
tætte kampe, og derfor var
der også lagt op til en super
kamp.
Desværre viste det sig, at holdets uheld ikke var ovre, og hele
tre profiler måtte i timerne op

ÅFK’s oldgirls
vandt DM-sølv

til kampen erklære sig tvivlsomme grundet skader og sygdom. Det efterlod favoritværdigheden til Frederikshavn, der
desværre også tog bronzemedaljen efter
en tæt kamp, hvor århusianerne havde
flere store chancer undervejs. Uheldigvis
blev kampen afgjort kort før tid, da en
af Frederikshavns helt store profiler viste
klassen og tog sagen i egen hånd.
Alligevel er det en stolt bestyrelse, der
kigger tilbage på holdets indsats i den
forgående sæson. Ikke mindst tegner de
kommende år godt for Århus Floorball
Klub tst, hvis grundstammen fortsætter
og de skadede profiler vender retur.

Den 4. maj blev der afholdt Old Girls DM 2019,
hvor Århus Floorball Klub tst stillede med et hold
bestående af kun 7 markspillere - 5 oldgirls og
2 wannabe oldgirls på særlig dispensation. Det
lykkedes damerne at spille sig hele vejen i finalen,
hvor et stærkt Frederikshavn Blackhawks-hold med
to kæder af både nutidige og tidligere floorballstjerner, som har trænet hårdt den sidste måned for
at være klar til dagen, var modstanderne.
Som frygtet viste frederikshavnerne sig at være en
for stor mundfuld, da den gode og tætte finalekamp endte med en velfortjent 1-0 sejr til Frederikshavn Blackhawks. Selvom skuffelsen var at spore
hos århusianerne, var det alligevel en stolt trup,
der rejste hjem til Aarhus med endnu en medalje til
Århus Floorball Klub tst.
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Badminton

Klubmesterskab
for ungdom

Traditionen tro blev der i april afholdt
klubmesterskaber for tst Badmintons ungdomsafdeling. Efter et år med imponerende udvikling af afdelingens spillere, var
mange spændt på at få afgjort, hvem der
skulle være dette års klubmestre.
Søndag d. 28. april mødte 50 spillere
op i tst-hallen, med håbet om at gøre
sig fortjent til den eftertragtede titel
”Klubmester 2019”. Mange forældre og
interesserede var også mødt op, hvilket
skabte en hyggelig turnerings-stemning
i hallen.
Turneringen var i år inddelt efter aldersgrupper (U11, U13 & U15/17) og blev
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som noget nyt afviklet med det såkaldte
Monrad-system. Systemet sikrer, at alle
spillere får jævnbyrdige kampe i de senere runder.
På trods af konkurrencen var der heldigvis både under og mellem kampene
plads til fairplay, smil og venskab. Dette
er et kendetegn holdånden i tst.
Efter afvikling af knapt 100 spændende kampe kunne sæsonens
klubmestre kåres:
Single U11: Frederik Jordan Mikkelsen
Single U13: Noah Schack Engelbrechtsen
Single U15/17: Christian Winther Hansen
Double U11/13: Anja Sy & Sara Deja Vu

Double U15/17: Emil Jacobsen & Erik
Klarskov .
Der skal fra hele badmintonafdelingen lyde et stort tillykke til dette års
klubmestre. Vi glæder os til at se, om titlerne bliver forsvaret næste år.
Vi er stolte af, og glæder os over, vores
spilleres store udvikling og sociale sammenhold, der kom til udtryk på dagen.
Tak for en rigtig god sæson 2018/2019.
Vi glæder os allerede til at skyde næste
sæson i gang.

P.v.a. trænerteamet og UU
Michael Tvermoes

Badminton

Klubmesterskab
for motionisterne

Lørdag den 27. april blev der afholdt
klubmesterskaber for motionisterne i
tst’s badmintonafdeling.
Vores cafe var jo desværre ikke blevet klar
efter ombygningen, men med hjælp fra
specielt Poul Mølgaard og Jørgen Gilsaa
var alle inviterede til morgenkaffe med
avec kl. 09.00 i det store mødelokale,
hvor dagens program blev gennemgået.

chelle Winkler – Mixdouble: Susanne
Udengaard/Jesper Uth – Herredouble:
Kim U. Mortensen/Peter Mikkelsen –
Herresingle: Kim. U. Mortensen.
Alle vinderne modtog en velfortjent præmie, men alle var enige om, at det havde

været en dejlig dag, hvor vi alle sammen
havde vundet noget godt humør og dejlig motion.

På gensyn til klubmesterskaber 2020
– der er plads til mange flere spillere!!

Der havde tilmeldt sig i alt 25 spillere, der
stillede op i 4 kategorier – der havde ikke
tilmeldt sig nogen i damesingle.
Kampene startede kl. 10.00, og der blev
virkelig gået til den på alle baner, hvor
det var tydeligt, at alle levede med og
meget gerne ville vinde over modstanderne.
Efter mange spændende kampe, kunne
vi ca. kl.14.00 kåre følgende klubmestre
hos motionisterne i sæsonen 2018/2019:
Damedouble: Susanne Udengaard/Mi-
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Badminton

Bilka CUP - igen nogle
fantastiske dage for tst
og alle spillere

Første weekend i Maj stod i badmintons
tegn for mange unge spillere fra Tilst og
36 andre klubber rundt i landet – bl.a.
Holstebro, Hjørring og Sjælland. Tilst spillerne udgjorde 37 personer ud af de i alt
143 tilmeldte, så vi var stærkt repræsenterede gennem hele weekenden.
Stævnet forløb over 2 dage – først med
de yngste spillere om lørdag og de ældre
om søndagen. Allerede fredag aften var
der gang i forberedelserne med at få noget klart til lørdag morgen da der kun er
en time fra hallen åbner til første kamp
skal spilles. Lørdag morgen da hallen blev
åbnet stod der heldigvis en del forældre
klar til at hjælpe med opsætning af net,
bannere, opstilling af stole mm. Der kom
sved på panden men det er jo sundt en
lørdag morgen – tak til de morgenfriske.
De første spillere kom i hallen 08.30 og
klokken 09.00 blev der budt velkommen
til spillere og deres forældre. Begge dage
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forløb perfekt og en masse gode kampe
blev afviklet med en stor fighter indsats
af spillerne. Det var igen i år meget let at
få tællere til alle baner – ikke mindst da
det gav mulighed for at vinde rigtig flotte
tællerpræmier i ”amerikansk lotteri” som
var sponseret af lokale virksomheder.
tst havde god opbakning fra bl.a. forældre, trænere og deres kammerater – det
gør en stor mental forskel når de afgørende point skal vindes. Da vi kom
til søndag eftermiddag blev den sidste
kamp afgjort klokken 16.00 og vi kunne
konstatere at mange medaljer/pokaler
var blev vundet af Tilst spillere i de forskellige kategorier - tillykke til alle vindere.
Stævnet har skiftet navn til Bilka Cup da
Meny er lukket og dermed ikke længere
kan være vor sponsor. Poserne var rigtig
gode ”vinder poser” som vi kunne uddele til vinderne i de forskellige kategorier og den flotte gratis frugt der var til

spillerne var også sponseret (udskæring
af frugt skal specielt Nicoline have tak
for – der bliver spist meget, når det ligger klart og skiveskåret). Med denne succes håber vi meget at Bilka er med igen
næste gang vi har stævne.
Gennem hele weekenden havde god opbakning fra forældre og uden denne opbakning kunne vi ikke have gennemført
et sådan stævne da der er rigtig meget
der skal fungere optimalt for at få en succes – tusinde tak for hjælpen til forældre
og spillere samt en ekstraordinær stor
tak skal lyde til Torben, Michael og Anette som alle brugte hele lørdagen uden
selv at have spillere med til stævnet.
Vi ser frem til næste stævne i efteråret
som bliver 5. oktober for U15, U17 og
U19 spillere.

Badminton

Sølv til tst ved DM
for ungdomshold
vandt overbevisende og var dermed videre til semifinalen.
Efter aftensmad i hallen tog vi hen på
skolen, hvor vi skulle sove og pakkede
vores ting ud. På skolen mødtes vi med
U15B fra tst, som også var til DMU men
spillede i nogle andre haller. Vi skulle dog
alle sammen sove på samme skole, og
om aftenen hyggede vi os rigtig meget.

Vi tog afsted til Middelfart lørdag d. 13.
april om morgenen. Vi glædede os alle
sammen. Gennem et halvt år havde vi
spillet mange kampe for at kvalificere os
til DMU, så det var en stor chance, vi ikke
ville lade gå til spilde.
Om lørdagen skulle vi spille mod først
Grindsted BK og dernæst Saltum. Kampen mod Grindsted BK endte 3-3, hvilket
betød, vi skulle i golden set for at afgøre
kampen. Det var et tæt og nervepirrende
sæt, som vi endte med at vinde. Efter en
lille pause skulle vi spille mod Saltum. Vi

Søndag morgen pakkede vi sammen og
tog hen til hallen igen for at spise morgenmad. Ikke alle havde sovet lige godt
på gulvet i klasselokalet, og nogle af os
var ret trætte. Vi skulle først spille midt
på dagen, så vi spillede Sequence for at
fordrive den lange ventetid.
I semifinalen mødte vi Horsens. Kampen
endte 3-3, så vi skulle i golden set igen.
Der var meget pres på, for det var jo en
finaleplads, der var på spil. Vi vandt heldigvis, og vi var dermed videre til finalen
mod Vanløse.
Vi var alle sammen meget spændte. Vanløse var meget godt hold, der havde vundet semifinalen 6-0, så vi vidste, at det

ville blive en meget hård kamp. Vi fik noget at spise og gjorde os klar. Kl. 14.00
gik det løs. Selvom vi vandt den første
kamp, blev det hurtigt tydeligt, at Vanløse var for stor en mundfuld for os. Vi
tabte og fik dermed en andenplads.
Efter medaljeoverrækkelsen tog vi hjem.
Vi var helt udmattede, men det havde
været en super god tur, og en andenplads ved DM for U15C-D er ikke så dårligt!

Rasmus Reindel, 13 år
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Badminton

Bronze til U13C/D Piger ved
DM for hold i Slangerup

En utrolig spændende oplevelse som
ikke lige vil komme i glemmebogen
for 4 tst-piger. Anja (12år), Sara (12år),
Maria (12år) samt Louisa (10år) havde
fornøjelsen at repræsentere tst til Danmarks Mesterskab for U13 C/CD 4 Piger i
Slangerup på Sjælland.
Pigerne havde en kæmpe succes-oplevelse ved at deltage til et Danmarksmesterskab og tilmed modtage en bronzemedalje. Dag 1 på dette eventyr var desværre
ikke som håbet, idet pigerne fra tst fik en
hård modstander til opstart. Grenå, som
var storfavoritter, var tst-pigernes første
modstander, og dem kunne tst-pigerne
desværre ikke stå imod. De tabte 6-0,
trods særdeles gode dueller undervejs.
Det store nederlag mod Grenå satte sig
på pigernes humør, hvilket efterfølgende
medførte nederlag til både Solrød Strand
og Nivå-Kokkedal 4.
Med disse 3 nederlag på førstedagen
havde pigerne ikke de store forhåbninger
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om en medalje til DM, men med aftenhygge, fødselsdags-kagekone samt moralsk opbakning fra det andet tst-hold,
som deltog i U13D
4 Spillere (Christian, Magnus, Kristine og Cecilie),
fik disse 4 piger
gejsten tilbage, og
dag 2 kæmpede
pigerne
derefter
bravt. De glemte
alt om førstedagens katastrofale
nederlag, hvilket
førte til sejr over Taastrup Elite 1 med
4-2 og Hadsten
BK 4-2. Med disse
2 sejre kunne pigerne derfor kalde
sig tredje bedste i
Danmark og være

særdeles tilfredse med deres indsats, idet
de øvrige hold var repræsenteret med 6
spillere mens tst-pigerne kun var 4.

Badminton

Danske mesterskaber
for veteraner
Blev afviklet i Herning 16 -17 marts.
Der spilles i aldersgrupper med 5 års interval startende ved +35.
Per Stefansen og Jørn Gilsaa var
tilmeldt i + 70 A.
Der var kun eet par - Ole og Kaj fra
Sønderjylland - som turde møde os, så vi
spillede kun en kamp søndag. Den vandt
vi til gengæld i 2 sæt og blev dermed danske mestre i den række.

Retfærdigvis skal siges at der også var en
+70 E række med unge mennesker først
i 70-serne men da både Per og Jørn kan
stille op i +75 - hvis der havde været sådan
en række - valgte vi at stille op i 70 A.
Ved EM i Spanien i efteråret var der en
+75 række og det er der også ved VM i
Polen til august.
Vi håber +75 er med fremover og begynder allerede nu at arbejde på at få en +80
række med.

Klar til næste sæson

Ungdomstrænerne Henrik og Victor tester
en af boldmaskinerne.
tst badminton har anskaffet 2 stk boldmaskiner en Tilsthallen og en til tsthallen.
De er meget velegnede til at undervise
urutinerede motionister og især børn i
vores ungdomsgrupper.
De kan skyde bolden med stor nøjagtighed højt eller lavt og med forskellig
hastighed til træning af specielle slag. I
stilling RANDOM kan de skyde vilkårlige
steder og det er både sjovt, anstrengende
og lærerigt.
Den første fik vi tilbudt som brugt af DGI
til en favorabel pris og den blev sponsoreret af:

Henrik Thomsen fra Henrik Thomsen Auto.

Erling Lindahl, Skarritsøgaard.
Henrik Thomsen Auto, (Autopartner),
Ryhavevej 54, 8210 Aarhus V.
Den anden blev indkøbt som ny og blev
sponsoreret af:

Skarresøgaard v. Erling Lindahl
Idrætssamvirket
Fjerbolden.
Inden starten af næste sæson vil der blive
en introduktion for ungdomstrænerne
som derefter kan disponere over maskinerne til træning i deres ungdomsgrupper
når der er behov for det.
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fodbold

Ny tst rekord???
Hvor længe mon vi kan blive ved?
I Tst fodbold har vi et oldboys 35 hold.
Holdet har eksisteret i rigtig mange år og
her er en beskrivelse af resultaterne for
det seneste 1½ år:
I efteråret 2017 gik det ret skidt for
holdet – vi lå og kæmpede i bunden,
skiftevis sidst og næstsidst og flere spillere var ved at overveje om alderen havde
indhentet dem og om støvlerne skulle
på hylden eller man skulle en (eller to)
aldersklasse(r) op.
Efter sidste kamp i september 2017, var
det derfor list uvist hvilken stand vores
hold ville være i, når foråret 2018 meldte
sig og kampene skulle genoptages. Vi
overvintrede som rækkens næst dårligste hold, med kun 5 point og 1 sejr i
8 kampe. Vi havde kæmpet med manglende spillere og havde i flere kampe
været nødsaget til at få hjælp fra spillere
vi ikke kendte og som bedst kan betegnes som nybegyndere – blot for at kunne
stille hold…
Det viste sig dog – heldigvis – at vinteren
havde budt på forstærkninger!!!
Vores ny-startede U6 trænerteam bestod
af en flok fædre, som alle kunne spille
bold og som gerne ville være med hos os.
Derudover var der et par stykker fra vores
seniorafdeling, som mente de havde nået
alderen til at skifte fra serie-bold til at indlede deres oldboys karriere.

Det gav 4-5 forstærkninger, som vi havde
sukket efter og betød et noget stærkere
hold end i efteråret. Det skulle vise sig
allerede i de første par kampe, hvor vi fik
vist forskellen med to sejre og 12 scorede
mål…
Resten af foråret 2018 bød på 11 kampe
uden nederlag og vi kravlede op på rækkens 3. plads da sæsonen sluttede. En
helt anden halvdel end efteråret – og noget sjovere!
Efter sommerferien 2018 startede så
en ny sæson, hvor vi selvsagt mødte op
fulde af selvtillid fra forårets kampe – og
uden at overdrive, så har vi bare fortsat
den stigende kurve.
Samtlige kampe i efteråret 2018 blev
vundet – endda så overbevisende, at vi
gik til vinterpause med en målscore på
hele 35-3! 8 kampe og 8 sejre!
En noget anden fornemmelse at gå på
vinterpause med end et år tidligere.
Foråret 2019 har i skrivende stund budt
på yderligere 8 kampe – og vi mangler
to.
Stimen er fortsat og vi har endnu 8 sejre
lagt til stimen. Rækken er selvsagt vundet
for nogle runder siden og vi har nu som
målsætning at kunne gå på sommerferie med maksimum point, så de sidste to
kampe skal også vindes!
Her ved deadline for Spot har vi nu spillet

Hasle Tømrerfirma ApS
SNEDKER -MASKINSNEDKERI

Hasle Tømrerfirma ApS
SNEDKER -MASKINSNEDKERI

20

tst SPOT-avis – Juni 2019

29 kampe siden seneste nederlag (som
var den 25. september 2017!). Af dem
er de 23 vundet og 6 spillet uafgjort. Når
næste kamp skal spilles er det 616 dage
siden vi tabte sidst – og det tænker vi må
være en tst-rekord….?!?
Efter sommerferien står den så på en helt
anden slags modstand, for nu rykker vi
op i den gode række, hvor de rigtig gode
hold er.
Vi skal derfor prøve kræfter med hold
som Freja Oldboys, VRI, HEI og andre
rigtig dygtige hold, så det bliver en spændende udfordring.
Nye spillere:
Nogle af os har dog nået en alder, hvor vi
tænker at et niveau over det vi har spillet
på her i foråret, er vi simpelthen for gamle til, så vi vil efter ferien dele os op i to
trupper.
Derfor har vi nu tilmeldt et hold i Oldboys
40 rækken – og beholder selvfølgelige
vores succes-hold i 35-rækken.
Det betyder, at vi meget gerne skal blive
flere spillere, så går du og har lyst til at
spille lidt bold enten mandag eller onsdag aften, så kontakt endelig undertegnede på 22775719.

På vegne af OB35
Brian Skaarup

tst Fodbold indbyder til

Søndag 29. september kl.14:00

tst aktiv-center
GEVINSTER FOR

PAUSESPIL
SUPERSPIL
JACKPOT
AMERIKANSK LOTTERI
ØL - SODAVAND - KAFFE

Dørene åbnes kl. 12:00
til et væld af
ﬂotte præmier
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løb

Haspa Marathon
Hamburg
Søndag den 28. april blev der afholdt
Haspa Marathon Hamburg. Løbet, som
er Tysklands største forårsmarathon, har
været afholdt siden 1986.
Fra Tilst Løberne deltog tre af klubbens mest erfarne marathonløbere.
Casper Jensby og Jesper Broe Rasmussen

gennemførte løbet på hhv. 2:51:26 timer
og 3:11:53 timer
Agner Madsen kom i mål i tiden 3:27:35
timer, hvilket placerede ham på en fornem 2. plads i hans aldersklasse (19501954).

Løbeglæde
og masser af løb

Løbesæsonen er godt i gang. Der bliver
tilbagelagt masser af kilometre i Tilst og
omegn på diverse veje og stier. Det er
således helt tydeligt, at løbeglæden stiger
i takt med, at vejret bliver varmere. Løbeturene er sædvanen tro en blanding af
ture med intervaltræning, bakketræning
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og lange langsomme søndagsture, som
oftest foregår i snakketempo.
De mange træningsture bliver krydret
med deltagelse i diverse forskellige løb
rundt i landet, herunder bl.a. Aalborg
Halvmarathon.

løb

Telenor Copenhagen
Marathon
thonløb var: Tonny Andersen (3:33:30), Morten
Pannen (3:38:02), Karima
Damsted (3:59:26) og Maria Møller Cassøe (4:07:03).
Følgende Tilst Løbere havde
deres debut på marathondistancen:
Jeanne
Halkjær (3:47:19), Niels
Kirkegaard
(4:50:04),
Mette Ryberg Willumsen
(4:12:16) og Peter Eriksen
(4:29:41).

Et stort tillykke til jer alle.

Den 40. udgave af Copenhagen Marathon blev afholdt søndag den 19. maj.
Løbet satte i år løbsrekord med deltagelse
af mere end 13.000 løbere, herunder en
gruppe fra Tilst Løberne.
Op til løbet havde de deltagende Tilst Løbere tilbagelagt hundredevis af kilometer
på veje og stier.
Løberne kæmpede sig gennem et varmt
København en kilometer ad gangen.
Under et marathonløb gennemgår man
som løber masser af indre kampe og
udfordringer. Således kæmpede flere af
Tilst Løberne med småskader i knæ og
fødder, nogle kastede op undervejs og
andre drømte om, at der ville komme en
taxa forbi. Men kampene blev vundet og
målstregen nået.
Blandt de deltagende løbere, som tidligere har gennemført et eller flere mara-

tst SPOT-avis – Juni 2019

23

bordtennis

Klubmesterskaber
2018/19
Senior
Kim Steenfat blev for tredje
år i træk klubmester i den
fineste række (vi har kun
én!). Flot gået af klubmanden, som for alvor har sat
sig på tronen, når vi dyster internt om håneretten
for det næste års tid. Tillykke til Kim, som her ses
i midten af billedet. Knud
Skovsende blev 2’er (til
venstre) og Rune Laursen
tog i fin stil tredjepladsen.
Også tillykke til dem!

I forbindelse med klubmesterskaberne og den efterfølgende fest uddeles
følgende priser:
Hans’ pokal: Maria Bøndergaard Røjkjær
Det er i skrivende stund uvist, hvordan
man gør sig fortjent til Hans’ pokal. Men
bla. grundet Hans Thomassen lange engagement i tst Bordtennis er pokalen en
eftertragtet én af slagsen. Maria – som
blev tildelt dette års pokal - har masser
af meritter som retfærdiggører valget af
hende som modtager. Tillykke!
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bordtennis

tst bordtennis
hjælper til…
Når man nu er en mindre klub med
forholdsvist få midler, hvordan får man
så økonomien til at løbe rundt? Et af svarene på det er at hjælpe til ved forskellige arrangementer, og i tst bordtennis
hjælper vi blandt andet Aarhus Motion
med at afvikle forskellige løb. Vi stiller
med en mindre flok officials, som enten
peger løberne i den rigtige retning eller
uddeler numre og løbetrøjer. Senest var
vi med på Aarhus City Halv Marathon,
og ud over et bidrag til klubkassen fik
deltagerne fra tst en god dag og et par
gode grin. Her eksemplificeret ved Ibrahim, der gør det fremragende som model.
Vi fortsætter med at hjælpe Aarhus Motion igen i år, og mon ikke Ibrahim igen
byder ind med endnu et sjovt indslag?!

/Peter

Kom og spil Bordtennis
i tst sæson 2019/20
Så går en ny sæson snart i gang! Vi glæder os helt vildt og
kan næsten ikke vente med at se en masse nye og gamle
spillere igen.
Ungdom starter:
Senior starter:

Mandag d. 12. August 2016 kl. 19 - 20
Mandag d. 12. August 2016 kl. 20 - 22

Generelle informationer
Spillested: Tilst Skolevej, tst aktiv center, lille hal.
Træningstider:
Ungdom:
Senior:

Man kan tilmelde sig ved at møde op på en træningsaften
eller ved at kontakte vores Formand, Jan Therkelsen, på mobil
21 66 91 80.

Mandage 19.00 - 20.00
Torsdage 18.00 - 19.30
Mandag 20.00 - 22.00
Torsdag 19.30 - 22.00

Vel mødt!

Man er velkommen til at deltage gratis i 3 træninger for at se,
om bordtennis er noget man vil gå til. Vi har udstyr til udlån.
Husk indendørs sko.
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håndbold

Håndbold sæsonen
2019/20 i tst

Sommerferien
står
for
døren..
forhåbentlig med dejligt vejr så alle både
børn, trænere og forældre kan få ladet
batterierne op. Samtidig er der tid til at
overveje hvilken sportsgren der skal vælges efter ferien…
Det er ikke alene sundt at dyrke sport..
det er også godt socialt..man møder nye
venner fra forskellige skoler, og det er
håndbold et godt eksempel på. Vi har
børn fra Egebakkeskolen, Skjoldhøjskolen, Tilst skole, Sabro skole samt flere
privatskoler der spiller håndbold og som
også har opbygget et super venskab
udenfor banen.
Tidligere omtalte Humlebicup løb af stablen lige inden påske og både U10 og
U12 kom hjem med pokaler, og de havde
en alletiders weekend med unge fra andre klubber.
Desuden har vi et dame/seniorhold, som
jo spillede så flot denne sæson, så de skal
spille i serie 2 i den kommende sæson..så
hvis barsel er overstået eller tiden bare er
der til at udleve din lyst til at spille håndbold, så træner damerne 2 gange om
ugen. Også her er der stor socialt venskab.. og plads til flere!
tst er jo en lille klub inden for håndbold
anno 2019, men vi har et kommende
pigehold U11, to kommende pigehold
U13, et damehold og ikke mindst vores
Trille Trolle hold for de mindste, som
måske bliver fremtidens håndboldspillere
i tst. Der er et lille skriv fra Træner Lisa
sidst i dette indlæg.

26

tst SPOT-avis – Juni 2019

Der er ændret på tallene i ungdomsrækkerne. Det er DHF som har testet hvad
man kan gøre for at få børn til at spille
håndbold og ikke mindst bevare lysten..
For de mindre årgange betyder det, at de
kommer til at spille på kortbane, så spillet
går lidt hurtigere og de enkelte får mere
boldberøring.. ikke noget der kommer til
at vedrøre vores nuværende hold, men
fremtidige U7 og U9…
I skrivende stund har vi vores to U12
hold ude og spille på kortbane i SAND..ja
Beachhandball stævne i Skæring.. noget
de har trænet på skolens sandvolleybane
den sidste måned med masser af grin og
fjollede scoringstrick…og næste weekend går det løs til Stjær cup hvor U10 og
U12 skal spille kampe på græs…så vi beder lige vejrguderne om lidt tørvejr.
Vores træningstider 2019/20:
Trille Trolle -torsdag kl 17-18
U11- mandag 16-17.30 og onsdag
15.30-16.30.
U13- mandag 16.30-17.45 og onsdag16.30-18.30.
Damer- mandag 17.45-19 og onsdag
20.30-22.
Man kan altid komme og være med til en
prøvetime...evt spørgsmål vedr. hold kan
sendes til Haand.formand@tst-tilst.dk
Og nyheder/ billeder ses på
www.facebook.com/tst.handbold

God sommer! Vh Karin Madsen tst
håndbold

Trille Trolle sæsonen 2018-2019
I tst håndbold har vi i år afviklet håndbold
for de aller mindste i form af træningstilbudet Trille Trolle. Det har været en
rigtig hyggelig sæson fyldt med en masse
glade smil og bevægelsesglæde blandt
både børn, forældre og bedsteforældre.
Træningen har været bygget op omkring en fælles opstart med Trille Trolle
velkomstsang, opvarmningsøvelser og
en opvarmningsleg. Derefter har vi ofte
stillet en aktivitetsbane op, hvor børnene
er blevet udfordret motorisk med kravle-,

håndbold

hoppe-, balance-, kaste- og gribeøvelser
samt skud på mål ved både store og små
målmænd.
Til næste sæson vil træningen igen
foregå torsdage kl.17-18 i tst, hal 1.
Opstartsdato vil blive meldt ud efter
sommerferien. Vi glæder os til at se både

gengangere og nye børn samt forældre/
bedsteforældre.

”Trille Trolle – tst 2018/2019 – Årgang
13, 14, 15”).

Skulle der være flere forældre, der er interesserede i at hjælpe til som trænere,
så må I meget gerne tage kontakt til Lisa
(tlf.: 40854294, mail: Lisa.kristensen84@
gmail.com eller på vores facebook-side:

På vegne af tst Håndbold: tak for en dejlig sæson!

Lisa Lykkemark Kristensen
og Trille og Trolle.

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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gymnastik

Så nærmer sommerferien
sig med hastige skridt
Den 27. april afholdt vi traditionen tro
vores forårsopvisning, en dejlig dag, hvor
børn og unge fik vist det de havde øvet
sig på gennem sæsonen.
Cirkus Aroma kom også og optrådte, de
kunne både jonglere og køre på et hjulet
cykel samt meget mere.
Vi vil gerne takke vores instruktører for
deres store indsats.
Sports acrobatik AGA går også snart på
sommerferie.
Opvisningsholdet har sidste opvisning
16. Juni til halvmarathon inde i Aarhus.
Opvisningsholdet har været rundt i landet
og vise hvad sportsacrobatik er på både
efterskoler og i andre foreninger.
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AGA har også et konkurrence hold, acrobaterne har været til JM og DM samt
pyramide konkurrence, det blev til en
masse flotte medaljer og placeringer.
Pyramide konkurrencen vandt de og blev
dermed danmarksmestre, stort tillykke.
Nu går vi alle snart på en velfortjent sommerferie, men vi starter jo heldigvis op
igen i sep.
Holdtilmeldingen starter op i medio aug.
Så hold øje med hjemmesiden tstgymnastik.dk
Vi glæder os meget til at se gamle og nye
ansigter.

Rigtig god sommer

gymnastik
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gymnastik
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Dit lokale mæglerteam hjælper dig trygt igennem din bolighandel
din lokale mægler i Tilst
Tilst@danbolig.dk

.

SOLGT

SOLGT

SOLGT

Havkærvej 14G
8381 Tilst

Todderupparken 21
8381 Tilst

Langeløkke 16
8381 Tilst

SOLGT

SOLGT

SOLGT

Rømøvænget 28
8381 Tilst

Langøvænget 49
8381 Tilst

Fejøvænget 20
8381 Tilst

SOLGT

SOLGT

SOLGT

Tilst Vestervej 40
8381 Tilst

Mosedraget 21
8381 Tilst

Langørvej 141
8381 Tilst

SOLGT

SOLGT

SOLGT

Sabro Skolevej 5
8471 Sabro

Langelinie 43
8471 Sabro

Møllebakken 76
8471 Sabro

Vælg den rigtige
ejendomsmægler.
Gennem godt lokalkendskab og
stærkt køberkartotek gør vi en
afgørende forskel for et godt salg!
Ring for en gratis salgsvurdering
på 8624 5100

Find ud af hvad din bolig er værd med danbolig.
danbolig Tilst.

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

Årets klubmeste

Årets klubmesterskab blev afholdt den
28. april i samarbejde med Wado Karate
Acadamy (WKA), som er en karate skole
i Hedensted.
Dette samarbejde muliggjorde, at deltagerne ikke kun skulle kæmpe mod de-
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res klubkammerater, men også fik nogle
nye udfordringer.
WKA havde medbragt uddannede dommere, så stævnet blev afholdt efter
de gældende regler. Der blev lagt ud
med kata, som var opdelt i tre forskel-

lige grupper efter alder og niveau. Alle
udøverne gjorde en rigtig god indsats, og
det var fedt at se, at alle var tændte på at
præstere bedst muligt.
Efter medalje overrækkelsen fra kata
blev der gjort klar til kumite. Der blev

karate

erskab

Træningstider

Vi optager nye medlemmer i August/september, så har du
lyst til at prøve kræfter med karate og lære selvforsvar så
kom og træn med!
Tirsdag Børn (9 – 13 år) kl. 17.00 – 18.00 Lille sal (2)
Junior/Senior
kl. 17.00 – 18.30 Lille sal (2)
Torsdag Børn (9 – 13 år) kl. 17.00 – 18.00 Lille sal (2)
Junior/Senior
kl. 17.00 – 18.30 lille sal (2)
Fredag
Kata/Kamp
kl. 17.00 – 18.30 Lille sal (2)
Søndag Fri træning
kl. 10.00 – 12.00 Lille sal (2)
http://tstkarateskole.dk/

Torben Elneff
Aut. VVS-installatør

lagt hårdt ud i kampene, men under
kontrollerede forhold, så ingen kom til
skade. De mindre udøver fik halvanden
minuts kampe - hvor de ældre dystede i
to minutter. Kampene var præget af stor
spænding, specielt når deltagere fra de

•
•
•
•
•
•
•

to klubber skulle mødes. Generelt var
grupperne godt sammensatte, så alle fik
kamp til stregen.
Året klubmesterskaber var en stor succes, og der var mange førstegangskæmpere, som fik blod på tanden efter flere

blik
vand
varme
sanitet
ventilation
smedearbejde
privat som erhverv

stævner. tst Karate Skole vil gerne takke
Wado Karate Acadamy for deres deltagelse og vi ser frem till flere stævner
sammen. Sidst men ikke mindst vil vi
også takke de fremmødte tilskuere som
skabte liv under stævnet.

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

tst SPOT-avis – Juni 2019

33

Nyt

.
.
.
a
r
f

nestor

Efterårets
arrangementer

Forårets arrangementer er nu afviklet
med en ganske fin tilslutning. Sidste
arrangement, hvis vi lige ser bort fra
3. omgang af rundvisning i Tinghuset,
løb af stablen den 13. maj, hvor vi var
på vandring med en hjemløs rundt i et
område af Århus, hvor vi normalt ikke
kommer. Desværre var tilmeldingen ikke
overvældende, men de, der havde taget
udfordringen op, fik en spændende og
lærerig tur med en veloplagt guide.
Så er der dømt sommerferie, men husk
der spilles petanque hver tirsdag kl. 1900
hele sommeren.

Vi glæder os til at tage hul på efterårssæsonen, der forventes at
komme til at indeholde følgende arrangementer:

22. oktober
Foredrag med Anna Maria Aggerholm i
Bydelshuset. Et medrivende og underholdende foredrag om en alkoholikers liv.

20. august
Heldags bustur til Søby brunkulslejer
og Uhre kirke med middag på Søbyhus
og eftermiddagskaffe med kringle ved
Hampen sø. Indbydelse udsendes i uge.

5. december
Vi satser på at afvikle et hyggeligt julearrangement.

26. september
Rundvisning i Gjellerup. Datoen kan først
endelig bekræftes efter sommerferien.

Vi ønsker alle Nestors medlemmer en
rigtig dejlig sommer

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

Tilst Autoteknik
Tilst skolevej 38 • 8381 Tilst • Tlf. 8624 1244
info@tilst-autoteknik.dk • tilst-autoteknik.dk
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reservedele, som vi sætter i bilen.
Det er alt sammen for at give dig ekstra
tryghed og gøre dig bedre kørende.

Bevar din

fabriksgaranti

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
Formand Jens Kaastrup Kilsgaard,
formand@tst-fodbold.dk,
Tlf. 22 55 88 44
Gymnastik
Lisa Snedker
gym.formand@tst-tilst.dk
Tlf. 53 61 81 99

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

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 – Juni 2019
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Nybolig Tilst - Sabro
TILST - Langørvej 9

TILST - Mejløvænget 21

SOLGT

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

1.400.000
1.095
70.000
6.019/5.205

Bolig m²

Sag: 96145601

69

VIA KØBERKARTOTEK
Stue/vær 1/2 Opført

2004

TILST - Mundelstrupvej 18

2.000.000
1.959
100.000
8.468/7.321

SOLGT

m²

178/70

Sag: 31556201
Grund

VIA KØBERKARTOTEK
Stue/vær 1/2 Opført

2.042
1974

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

176

Grund

750

VIA KØBERKARTOTEK
Stue/vær 2/5 Opført 1974/1994

TILST - Lerbjerg 12

SOLGT

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

TILST - Tornballevej 73

Kontantpris:
2.885.000
Ejerudgift pr. md:
2.601
Udbetaling:
145.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 12.197/10.548

Bolig m²

SOLGT

Kontantpris:
2.998.000
Ejerudgift pr. md:
2.581
Udbetaling:
150.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 13.328/11.278

Bolig m²

132

Grund

VIA KØBERKARTOTEK
Stue/vær 1/3 Opført

686
1995

SOLGT

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

2.575.000
3.370
130.000
10.879/9.409

Bolig m²

Der er flere muligheder, hvis du overvejer at
sælge din bolig!
Tag derfor allerede fat i os i dag for en uforpligtende snak omkring, hvad vi hos Nybolig kan
gøre for netop dit boligsalg.

Nybolig
Tilst - Sabro
tst SPOT-avis – Juni 2019

Jacob Adelholm
Ejendomsmægler & MDE
Mobil 3092 4447

161

Sag: 58011801
Grund

810

VIA KØBERKARTOTEK
Stue/vær 1/4 Opført 1974/1976

Hos Nybolig kan du starte dit boligsalg i "skuffen"

Søren Jensen
Indehaver, Ejendomsmægler MDE
Mobil 3092 4444

969
1967

TILST - Mejløvænget 13

NYBOLIG SÆLGER OGSÅ
UDEN MARKEDSFØRING

Ulrik Helver Engell Petersen
Partner, Ejendomsmægler, MDE
Mobil 3092 4445

Sag: 50874301
Grund

VIA KØBERKARTOTEK
Stue/vær 1/4 Opført

Generelt er Lerbjerg en adresse hvor boligerne sjældent handles, hvilket er
med til at understrege kvaliteten af beliggenheden…! Lerbjerg er et lukket
Sag: 884028S1
område med grønne arealer.

Overstående boliger er sammen solgt igennem
vores store køberkartotek, og vi har stadig
mange kunder, som står og søger efter en bolig.
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Tilst Skolevej 36 ·· ·8381 Tilst
8381@nybolig.dk ·· ·nybolig.dk ·· ·Tlf: 8943 4545

