
  

 

NORS BK NYT 
 

 

December 2016 

Glædelig Jul og Godt Nytår. 
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Hovedbestyrelsen         

Jesper Christensen Lerhøjvej 1 27 88 48 02 Formand jesperxxzz@gmail.com 

Lasse Hyldahl  26 18 01 23 Næstform. familienhyldahl@gmail.com 

Maria R. B. Pedersen  20 99 48 80 Sekretær maria.ronn87@gmail.com 

Jens Martin Nystrup  20 20 40 10 menig nystrup@rocketmail.com 

ikke medlem af best.     

Trin Ø. Andersen Ranselvej 20 22 76 27 38 Rep. hallen trineoa@hotmail.com 

Ingrid Ottesen Nellikevej 24 97 98 16 36 Kasserer ingrid@mvb.net 

     

Fodboldudvalg         

Preben Gravesen  40 19 89 60 Formand pga@tican.dk 

Carsten Dieckmann  29 47 68 64 Senior afd.  

Morten Knudsen   Ungdom  

Astrid Jepsen  21 83 23 00 Sekretær/
kiosk 

astrid.p.jepsen@gmail.com 

Michael Dalgård  20 48 69 90 Ungdom lone@dolle.dk 

Jens Yde Hanstholmvej  52 21 69  92 52 Kampford. jens.yde@tiscali.dk 

Jacob Glasius Skellet 45 40 14 32 11 FCM glasius@vetnet.dk 

     

Håndboldudvalg       

Lotte Hyldahl Skellt 35 21 47 91 11 Formand lotte.hyldahl@hotmail.com 

Ditte Holler-Jensen Ranselvej 13 20 34 03 10 Ungdom ditteogaslak@gmail.com 

Kent Andersen Skellet 47 40 92 19 15 Seniorudv. kent.bang.andersen@hotmail.com 

Trine Ø. Andersen Ranselvej  22 76 27 38 ungdom trineoa@hotmail.com 

Camilla Amtoft Taborvej 8 21 45 32 11 ungdom camillaamtoft@mail.dk 

Lene B. Kær Stationsvej 35 20 31 83 67 Kampford. lene-bk@mvb.net 

     

Støtteforeningen         

Thomas Dahl Norsvej 7 41 70 20 04  Form/sekr. thomasdahl69@mail.dk 

Peter Rasmussen Nellikevej 56  41 16 20  05  peter@musmann.dk 

Jane Berg Ranselvej  kasserer  

     

Inspektør Henning Yde    

Nors BK  
Hjemmeside 

 Kristian Amby 97 98 16 85   ambynors@mvb.net 

Nors BK Nyt      

Jens Ottesen Nellikevej 24 97 98 16 36   jo@sdrhaa.dk  

Nors Boldklubs sammensætning.  

I hovedbestyrelsen indgår ud over nedenstående også formændene for fodboldudvalget, 

håndboldudvalget og støtteforeningen. 
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 Formanden har ordet………. 
 
Nu er det jo efterhånden et par år siden vi har haft en hvid jul, 
og der er intet der tyder på det i år, i denne milde december 
tid. Hvor der er 9 plus grader i skrivende stund J  
 
Den årlige julefrokost i Nors Hallen netop afholdt. I år var der 
ca. 280 feststemte og festklædte deltagere, men efter hvad 
jeg har hørt, var igen i år det en super fest.  
 
Det var i år et helt ny hold, der stod for dette store arrange-
ment. Dog med enkelte undtagelser – uden at nævne navne. 
Og dette kunne bla. ses på baren og underholdning i løbet af 
aftenen. Stor tak og ros til de implicerede. Og stor tak til alle 
medhjælpere og selvfølgelig til alle gæsterne. 
Allerede nu, kan vi fortælle at det er lørdag d. 18. november, I 
skal reservere til næste års julefrokost. 
 
Vi har som vanlig vores årlige generalforsamling, som altid 
finder sted i februar på Vendbjerg. Venligst se på vores hjem-
meside og Facebook, ang. den præcise dato. 
 
Som nogle allerede ved, så bliver dette min 
sidste generalforsamling, som formand og 
medlem af hovedbestyrelse. Jeg stopper 
efter mere end 23 år i hovedbestyrelsen. 
Og jeg stopper med god samvittighed. Det 
er gode folk der er til at tage over og føre 
klubben videre.  
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Nu er dette jo mit sidste indlæg i år, så derfor vil jeg gerne 
bruge spaltepladsen til at rette en tak til vores sponsorer, 
store som små. Samt vores støtteklubber. Nors BK Støtte-
forening, Nors BK Erhvervsklub og Nors BK’s Venner. 
 
Og som tidligere år har vi haft utroligt mange arrangemen-
ter i Nors Boldklub, og dertilhørende mange frivillige hjæl-
pere. Som jeg tit har sagt; vi kan ikke klare os uden din 
hjælp. Mange tak for hjælpen i det forgangne år. 
 
 
 Glædelig Jul og godt nytår. 
 
 Jesper Christensen 
 Formand.  
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Nors sikrer sig oprykning til Serie 2. 
 

Efter en del år er Nors bedste fodboldmandskab endelig tilba-
ge i serie 2. I de sidste 2½ år har vi arbejdet hen i mod målet 
om at sikre oprykning for både 1. og 2. holdet i NBK som på 
daværende tid var i serie 3 og 5. 
 
I efteråret 2015 sikrede vi os en suveræn 1. plads i serie 5 og 
fik dermed 2. holdet op i serie 4, hvor vi efterfølgende har sta-
biliseret os, og her i efteråret ligger på en 3. plads. 
 
Og endelig efter 4 andenpladser i serie 3, hvoraf de 3 gange 
har været sidste spillerunde der har afgjort om vi blev nr. 1 el-
ler 2, lykkedes det så i tredje sidste spillerunde med en sejr på 
2 – 0 hjemme over Hanstholm at sikret en velfortjent og sikker 
1. plads og oprykning til serie 2. 
 
Efteråret har her før sidste runde budt på 14 kampe, hvoraf de 
12 er vundet og 1 kamp endt uafgjort, samt en målscore på 57 
– 14. Desuden har vi en afstand på 15 point ned til nr. 2. 
 
De fire andenpladser i træk har modnet og styrket spillerne 
mentalt og samtidig fået spillestilen mere ind under huden. Vi 
ser med stor fortrøstning og glæde frem til at spille serie 2 fod-
bold på Nors stadion igen. 
 
Tak for støttet fra vores trofaste hjemmepublikum. 
 
 Med håb om en god serie 2 sæson 
2017 
 Træner Per Kristiansen 
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Tillykke med oprykningen!!!! 
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Tlf.: 97 98 15 49  mobil: 40 79 15 49 

Jan Frimor 

Træningstider indendørs fodbold Nors Hallen 
 
U7-U8-U9 
 Fredag kl. 15:00-16:00 Træner Morten Knudsen 
 
U10 
 Fredag kl. 16:00-17:00  
Træner Martin Rotbøl, Mikaela Holm og Julie Amtoft 
 
U11-U12 
 Fredag kl. 17:00-18:30  
Træner Nikolai Kjeldsen, Peter Rasmusen og Klaus 
Eriksen 
 
U14 
 Fredag kl. 18:30-19:30  
Træner Rasmus Riis og Morten Klit 
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Hovedsponsor forlænger  

samarbejdet med Nors BK 
 
Sparekassen Thy har netop forlænget deres sponsoraftale 
med yderligere en periode. Det er med stor glæde,. at jeg kan 
meddele at vi fortsætter det gode samarbejde med Sparekas-
sen Thy omkring vores hovedsponsorat. Nors BK og Spare-
kassen Thy har netop indgået en kontrakt for yderligere en pe-
riode, hvilken vi er meget glade for og stolte over. Dette giver 
Nors BK ro på denne front et godt stykke ud i fremtiden.   
 
Marketingschef fra Sparekassen Thy – Jakob Madsen udtaler: 

Jakob Madsen 
 
 
“Vi er glade for, at vi end-
nu en gang har indgået 
aftale om hovedsponsora-
tet for Nors BK. Nors og 
området omkring vigtig for 
os i Sparekassen Thy. 
Klubben som helhed gør 
et godt stykke arbejde for 
byen, og det vil vi gerne 
være en del af.” 
 
 
 

 
 
Endnu en gang tak til Sparekassen Thy for  
det gode samarbejde. 
 
 PÅ vegne af Nors Boldklub  
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Udvidet samarbejdsaftale med Intersport og Puma 

 

Nors BK har netop lavet en udvidet aftale med Intersport, hvor vi 
binder os til at spille i tøj fra Puma 
 
Det er med stor glæde, at jeg kan meddele, at vi fortsætter det 
gode samarbejde med Intersport omkring levering af sportstøj 
og sportsartikler til samtlige hold i Nors BK.  

 
Nors BK og Inter-
sport har netop la-
vet en tøjaftale  
ed Puma, så Nors 
BK spiller i tøj fra 
Puma i de næste 
år 
 
Formand for Nors 
BK – Jesper Chri-
stensen og Per 
Nørgård fra Inter-
sport , umiddelbart 

efter underskrivningen af aftalen. 
(som dog i dagens anledning var iklædt en trøje fra Hummel J) 
 
Endnu en gang tak til Per Nørgård og hans team hos Intersport 
for det gode samarbejde. 
 
PÅ vegne af Nors Boldklub 
Jesper Christensen 
Formand 
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 NBK VENNER  2016 
 
 
 
 

NBK´s Venner siger tak for et rigtige godt 2016 
Tak til vores sponsorer.  
Tak til alle der deltog i vores 2 fester 
og ikke mindst tak til vores medlemmer og tillykke med, at vi 
kunne overrække en chek på 
kr 50.000. 
 
Fantastisk flot . 
 

 
NBK VENNER 2017 
vi er klar til at holde vores 2 fester igen og håber rigtig mange 
vil deltage skulle der være flere der kunne tænke sige at blive 
medlem af vores lille forening, har vi  som noget nyt i år , ned 
sat  kontingentet til : 
 500kr for par 
 300kr for enlige 
 medlemmer kan  komme gratis med til vores fester, hvis man 
har 3 gæster med skulle du være interesseret kan vi kontak-
tes på mail: janogkaren@live.dk 
 
Damefesten afholdes i nors hallen d. 24. februar 
Herrefest afholdes i nors hallen d. 24. marts 
 
GLÆDELIG JULE OG GODT NYTÅR. 
 
på bestyrelsens vegne  
Jan Nielsen 
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Jens Yde får overrakt checken 
 på kr. 50.000 
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Tlf.: 20 26 18 51 
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v/Sanne og Carsten 
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Tlf.: 97 98 18 06  mobil: 21 46 38 06 fax.: 97 98 18 70 
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