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Stort tillykke med udtagelsen Sophie! 
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Hovedbestyrelsen         

Karen Johansen Nors Møllevej 6 23 30 21 88 Formand karen050657@me.com 

Thomas Ringsborg Ranselvej 5 21 68 04 68 Næstform. thomas@jl-automobiler.dk 

Jane Berg  20 99 48 80 Sekretær jbk@tican.dk 

Preben Graversen Norsvej 40 19 89 60  pga@tican.dk 

Ikke medlem af 
bestyrrelse 

    

Repræsentant hallen Fra fodboldudvalget    

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. dieckmann@mail.dk 

Morten Knudsen   Ungdom, FCM mknudsendk@gmail.com 

Karsten Pedersen  23 33 52 62   

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 

Jan Amby     

     

Håndboldudvalg     

Karen Johansen Nors Møllevej 6 23 30 21 88 Formand karen050657@me.com 

Kristian Jensen Hindingevej 12 41 13 11 44 senior kredefrede1985@gmail.com 

Camilla Amtoft Gærdet 5 21 45 32 11 ungdom Amtoft-odde@outlook.dk 

     

     

Inspektør Henning Yde   fam-yde@mail.tele.dk 

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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Kære alle. 
 
Så er regnen kommet efter en lang periode med sol og sommer. 
Det betyder også at fodbold og håndbold skal igang igen efter 
sommeren. 
 
For håndbold er det opstart på en ny sæson. 
Det glæder vi os til. 
 
Der er trænere, der er klar og håndbold udvalget arbejder på 
højtryk for at sikre spillerens en god sæson ved at trænere, hal 
bookinger og rekvisitter er på plads inden start. 
 
Se træningstider andet sted i bladet. 
 
Fodbold starter anden del af sæsonen op. For nogle hold er det 
efter en forrygende oplevelse social og sportslig ved Ramsing 
Cup. Tak til forældre, spillere og trænere for indsatsen. 
Se billeder fra Ramsing Cup her i bladet. 
 
Der har også været afviklet "Sommerfest" på Vendbjerg. 
Et arrangement, hvor repræsentanter fra flere foreninger i Nors 
sammen planlagde dagen. 
 
Vejret var ikke venlig stemt den dag, dog var der godt besøgt til 
såvel morgen kaffe/ gudstjeneste som til aftenfesten. 
Her var det glædeligt, at se hvordan samarbejdet mellem flere 
foreninger sikrede mange fine aktiviteter for de fremmødte og 
bagved oplevede vi hvordan man ved fælles hjælp kan få ting til 
at lykkes. Stor tak til arr. gruppen. 
 
Min klare oplevelse er at samarbejde er vejen frem. 
Ved fælles hjælp kan vi som foreninger i Nors stadig blomstre 
og sikre, at vi er en attraktiv by, med mange forskellige tilbud til 
alle aldersgrupper. 
 
Formand Nors BK 
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Jeg bliver derfor ked af det, når jeg hører udsagn som" man 
ikke vil dele Nors Tidende ud hvis Boldklubben er en del af 
den." 
 
Hvis vi skal sikre alle de gode tilbud, der gøres mulig af mange 
frivillige, her i lokal området sammen med de erhvervsdrivende 
der så flot bakker op, så skal vi stå sammen. 
 
Det kan f. eks. gøres ved at mødes for at undersøge, hvor vi 
kan være sammen og hvor vi stadig skal have hver vores unik-
ke profil. Et af stederne, hvor vi måske kan være fælles er en " 
hjælperbank/ - platform så alle kan byde ind med hjælp til en 
beskrevet opgave, når en af foreningerne har behov for ekstra 
hænder. 
 
Så ka du melde ind, når du ved hvad opgaven går ud på og 
hvornår - uanset hvilken forening der står bag. 
Med en sådan tilgang uanset hvilken forening man er mest for-
bundet med, så kan vi I samlet flok løfte uanede opgaver og 
være med til at området fortsat har mange frivillige, der ugent-
lig sikre gode oplevelser for alle aldersgrupper. 
 
Det er når de, der hver uge står for en aktivitet, bestrider ud-
valgs- eller bestyrelsesposter, også skal være dem der skal 
sikre alle de øvrige tiltag i foreningen, at de kører træt efter 
kort tid og vælger at sige STOP. 
 
Den 30. januar 2019 er der foredrag i Mors Hallen med titlen " 
Hvor taler du flot dansk" Her er flere foreninger igen gået sam-
men så vi kan indbyde til et spændende arrangement med så-
vel social samvær som spændende oplæg  
fra journalist ved DR, Abdul Aziz Mahmoud. 
 
Med håb om en fremtid hvor vi alle står sammen om vores 
mange aktiviteter lokal ser vi en fantastisk tid i møde. 
 
Med venlig hilsen 
Karen Johansen 
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 Uge 27 var igen i år en uge, hvor Vendbjerg blev fyldt med 
62 fodboldlystne unge både drenge og piger fra forskellige 
klubber i Thy i alderen 8-14 år til DBU’s fodboldskole. Fod-
boldskolen bød for mange på genkendte, men også nye an-
sigter, hvilket var med til at skabe nye venskaber.  
 
Ugen stod som sædvanlig på en masse sjove og lærerige 
fodboldaktiviteter, hvor den enkelte deltager fik tillært sig bå-
de nye tekniske og taktiske detaljer. Foruden de mange akti-
viteter trænerne havde planlagt var der i løbet af ugen også 
andre fodboldaktiviteter, som man nødvendigvis ikke møder i 
sin daglige træning i klubberne.  
 
Tro mod sommerens VM-slutrunde havde én af grupperne 
deres helt egen VM-turnering, som strakte sig over hele ugen 
inden de helt store vindere kunne kåres. Derudover var der 
opstillet Panna bane, som deltagerne benyttede både i træ-
ningerne, men i lige så høj på tværs af grupperne imellem i 
pauserne. Om onsdagen var det tid til, at deltagerne prøvede 
kræfter med Bumberballz, hvilket skabte en rigtig god stem-
ning. Andre aktiviteter der er værd at nævne er bl.a. Schul-
stad cup som blev spillet på tværs af alle grupper, fodbold-
golf og endelig fredagens store fodboldkamp/vandkamp mod 
trænerne.  
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Fodboldskolen har igen i år været propfyldt med sjove fodboldak-
tiviteter og lege, som har været medvirkende til, at deltagerne tog 
trætte hjem, men hver morgen igen mødte motiverede og fod-
boldlystne op til næste dags fodboldaktiviteter.  
 
Vi håber igen til næste år at se mange kendte, men også nye an-
sigter, til en uge fyldt med fodbold, fællesskab og fantastiske fod-
boldoplevelser.   
 
Der skal også lyde en stor ros og tak til alle trænerne, træneras-
sistenter, køkkenmedhjælp og andre frivillige, som har været 
medvirkende til en god uge på DBU fodboldskole i Nors BK.  
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 Sommerfesten 2018 
 
Vi fra sommerfestudvalget, vil gerne sige tusind tak for op-
bakningen til dette års arrangement. Vi er meget glade for at 
der blev taget godt imod ”det nye koncept”.  
 
Dagen startede ned Gudstjeneste v/Benne Taekele Holwer-
da akkompagneret af Ballerum Tæsk’værk, herefter blev der 
serveret rundstykker og kaffe til alle fremmødte. 
 I løbet af dagen kunne alle besøgende frit prøve kræfter 
med bl.a. morgengymnastik v/ Nors Fitness Line, glidebane 
v/ Nors gymnastikforening, Bowtag v/Nordvestjysk Paintball, 
popcorn og pandekagebagning v/ KFUM Spejderne i Nors.  
 
Herudover var der rig mulighed for at se en masse fodbold, 
prøve liften og se nærmere på brandbilen, prøve lykken i 
tombolaen, vinde en flødebolle fra flødebollemaskinen og 
køre en tur på mooncars. Til at stille sulten og tørsten, var 
der hele dagen mulighed for at købe forfriskninger i både gril-
len og baren. Til eftermiddagskaffen var der hjemmelavede 
vafler v/Aktiv Netværk. 
 
Dagen sluttede med et brag af en fest for både børn og voks-
ne. Der blev serveret Helstegt pattegris med tilbehør. Grisen 
blev lækkert udskåret af frivillige fra byen. 
Tusind tak til alle de frivillige, der har hjulpet før, under og 
efter arrangementet – uden jer, ingen sommerfest.  
Vi vil ligeledes gerne bruge denne mulighed for at takke alle 
vores sponsorer for de fantastiske ting I har bidraget med. 
Tusind tak for alt fra tombola gevinster og skraldeposer til 
rundstykker og smør.  

Tlf.: 97 98 15 49  mobil: 40 79 15 49 

Susan Haugstrup Sørensen 
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Vi glæder os allerede til næste år og modtager naturligvis gerne både 
ris og ros, samt eventuelle forslag til andre aktiviteter. Hvis der skulle 
stå en forening eller to, som gerne vil deltage næste år, er i naturligvis 
også meget velkommen til at tage kontakt til os. 
 
Mange hilsner  
Sommerfestudvalget 
KFUM Spejderne i Nors 
Nors Boldklub 
Nors/Tved Borgerforening 
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Vores forventninger til dig 
Vores mål er at alle skal føle sig velkommen, føle sig godt tilpas og 
føle sig udfordret – både på et sportsligt, socialt og personligt plan. 
For at dette kan lykkedes er det vigtigt at du og dine forældre er 
medspillere. 
Derfor har vi en række punkter som vi forventer du som spiller og I 
som forældre overholder: 

 
Generelt: 
 At du positivt medvirker til at gøre Nors BK til et godt sted at 
 være. 
 
 At du er en kammerat som man kan stole på, da håndbold og 
 fodbold er en holdsport og bygger på nærhed, fællesskab og 
 tolerance. 
 
 At du respekterer at Nors BK er bygget op omkring frivillige 
 ledere, som har påtaget sig et lederarbejde. 
 
 At du positivt bakker op omkring Nors BKs idéer. 
 
 At du udviser respekt for alle omkring Nors BK også ved brug 
 af sms, chat og andre sociale netværkstjenester. 
 
 At du altid bidrager med din hjælp til Nors BK arbejde. 
 
 At du til enhver tid respekterer de værdier som Nors BK står 
 for. 
 
 At du hjælper til ved nogle af de opgaver som Nors BK udfører 
 for at tjene penge til at holde kontingentet nede. 
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  Som spiller: 
  
 At du melder afbud i god tid til træning, således at træneren 
 ved, hvor mange man kan forvente, der kommer. 
 
 At du deltager i holdets kampe. Klubben melder holdene til 
 efter hvor mange spillere, der er i klubben. Hvis du gang på 
 gang ikke kan deltage, kan det bety de at holdet ikke er nok 
 spillere og derfor må trække holdet fra turneringen. Dette er 
 meget trist for de an dre spillere, som derfor ikke kan komme 
 ud og spille, men det koster også klubben mange penge. Så 
 hvis du ikke ønsker at spille mange kampe – så sig det til din 
 træner hurtigst muligt, så de kan planlægge efter dette. 
 
 At du deltager aktivt i træningen – er du træt eller i dårligt hu
 mør, så tag evt. en snak med din træner om, hvorvidt det er 
 bedst, du bliver hjemme den pågældende dag. 
 
 At du opfører dig ordentligt overfor alle omkring  
 
 Nors BK. Det te gælder både medspillere, modspillere, dom
 mere, tilskuere, forældre og især din træner, der gør et stort 
 stykke arbejde for at du skal have det godt i klubben. Dårlig 
 opførsel under træning og kampe accepteres IKKE! 
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     Som forældre: 
 
 At du husker på, at det er dit barn og ikke dig selv der spiller 
 hånd bold og fodbold. 
 
 At du ikke kommenterer, hvad børnene skal og ikke skal på 
 banen. Ønsker du indflydelse – så meld dig som frivillig træner 
 eller hjælpe træner. 
 
 At du ikke kommenterer trænerens beslutninger under kampe
 ne el ler til træning. 
 
 At du ikke kommenterer dommerens afgørelser højlydt, idet 
 dommeren jo gør sit bedste for at dømme kampene.  ”Fairplay” 
 regler giver faktisk mulighed for at idømme klubben bøde for 
 forældres dårlige opførsel!! 
 
 At du møder op i hallen og på stadion og bakker positivt op om 
 dit barns interesse og derved skaber en god stemning i klub
 ben. 
 
 At du gerne spørger dit barn om kampens forløb efter kampen, 
 for derved at vise din interesse. Undgå ensidig fokus på kam-
 penes resultat. 
 
 Sørg for at dit barn er klædt ordentlig på til træning og kamp. 
 Her tænkes ikke kun på påklædning men også fysisk (kost, 
 søvn osv.) 
 
 Vis respekt for det frivillige arbejde i klubben og bak op om 
 klubbens  initiativer. Du behøver ikke andre forudsætninger for 
 at tage del i klubbens liv, end lyst og engagement – og vi kan 
 altid bruge folk der er villige til at gøre en indsats :-) 
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Bliv frivillig i Nors BK – stik en finger i vejret  

og sig JA!  

Nors BK -  
har brug for din hjælp nogle få timer i løbet af det næste år. 
Vi er p.t. godt 35 personer, der yder frivilligt arbejde i besty-
relse, udvalg, som trænere eller med specifikke opgaver for 
at sikre penge, rammer for medlemmer eller hjælp til ved ar-
rangementer som Nors BK er en del af. 
Ovennævnte frivillige personer bruger tid ugentlig eller min. 
månedligt, for at foreningen kan køre videre og fastholde ri-
melige kontingenter, sikre attraktive og spændende trænin-
gen for medlemmerne. 
Det er ikke hjælp i det omfang, vi beder DIG om at byde ind 
med. 
 
Kontakt os og hør nærmere om de mange opgaver, hvor DIN 
hjælp ville gøre en STOR forskel. 
 
Det er ikke afgørende, at du kender til håndbold eller fodbold 
som aktivitet. 
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 DET ER AFGØRENDE, at du vil hjælpe lokalt for at sikre sam-
menhold i lokal området og gøre vores by endnu mere attraktiv. 

 
 
Vi glæder os til  
at tale med dig.  
 

 

 

 

 

Tak for at du har henvendt dig. 

 
Vi har brug for hjælp til: 
Thy rock: sidste weekend i Juni (Vagter er på forskellige antal 
timer. Der er gratis indgangs billet til hjælpere) 
Før Thy Rock 
Fredag 
Lørdag 
Søndag 
 
Thy Rock - øvrige arrangementer: 
Julefrokost (hyggelig aften med mange glade mennesker som 
du kender eller kan komme til at kende) 
Før (opstilling) 
Servering på aftenen 
Bar 
Oprydning 
 
Sommerfest: (sammen med øvrige foreninger) 
Før – opstilling 
Boder på dagen 
Servering til aftenfest 
Bar ved aftenfest 
Oprydning 
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 E-Sport: Arbejdsgruppe 
 
Thy Awards: Hjælpere (sidste fredag i Jan.) 
 
Arr.  
hvor Nors BK deltager: 
 
Fodbold:  
Dommerbord ved indendørs stævner  
Holdansvarlig 
Dommer til de yngste ungdomshold 
Hjælp til teltopsætning ved hjemmestævne udendørs  
(2 stævner pr. sæson – ca. 3 timer) 
 
Håndbold: 
Dommerbord 
Holdansvarlig 
Vejledning ved stævner i de yngste årgange. 
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Er du medlem eller har aktive medlemmer?      Ja              nej      
 
 
 
 
 
Jeg kan kontaktes på 
 
 
Navn:_____________________________________________ 
 
 
Add.:_____________________________________________ 
 
 
Mail.:_____________________________________________ 
 
 
Tlf.:   _____________________________________________ 
 
 
 
Må vi tilmelde dig lukket hjælper gruppe på Facebook.  
 Ja         nej 
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Ramsing Cup 3-5 August 
 
Nors / Hillerslev var igen i år med til Ramsing Cup i fodbold, 
denne gang med hele 85 spillere fordelt på 9 Hold med 16 
friske ledere. 
 
Det var en dejlig weekend med foldbold på alle niveauer, der-
udover var der også tid til masser af hygge og leg på tværs af 
årgange og hold for børnene, der var indkvarteret sammen 
dernede. Der var en dejlig opbakning fra forældre der kom 
ned og så kampe, eller deltog på camping pladsen dernede.  
 
For at give mulighed for ekstra hygge mellem forældrene i 
camping området var der i år af klubberne arrangeret fest telt 
med fælles spisning fredag med dejlig mad fra Grill Slagteren 
i Nors.  Lørdag var der igen meget stor tilslutning i teltet med 
fælles grillet kød fra Ramsing Cup.  
 
Fra klubbens side skal der lyde stor tak for opbakningen fra 
spillere, ledere og forældre. 
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FRA NBK til U16 Pige FodboldLandsholdet 
 
Sophie Gravesen starte sin fodbold liv i NBK med Bold og leg, 
det var både piger og drenge sammen. Det var helt naturligt at 
starte i NBK , da Sophies 3 større søskende også spillede i NBK. 
I 2009 da Sophie var 6 år startede hun på 3 mands. Der var rig-
tig mange piger i denne årgang der spillede Fodbold fra Nors. 
Årene gik og det blev til 5 mands og 8 mands. Sophie og mange 
af de andre piger, spillede både på pige hold og hjalp på drenge 
holdet. Sophie blev 13 år og så skulle hun være FC THY pige.  
 
Nors har indgået en samarbejdes aftale med 4 andre klubber 
Nordthy, Frøstrup, Thisted og Koldby-Hørdum. Det blev gjort for 
at bevare pigefodbolden i disse klubber. Desuden for at pigerne 
kunne spille med andre piger på samme niveau og alder.  
 
Da Sophie havde spillet nogle måneder i FC THY, blev hun ind-
stillet af træner til DBU træning, sammen med 9 andre piger fra 
FC THY piger. Her startede ca. 200 piger fra alle klubber i Nord-
jylland. Der blev trænet en gang i måneden og der var kampe 
mod andre DBU hold. Midt, Syd, Fyn, Sjælland. I dette DBU sy-
stem er der mange nåleøje, man som spiller skulle igennem.  
 
Der stilles krav om udvikling, dagbog, ugestyrke program, kost 
og meget mere. Der skal stor vilje og styrke til at komme langt. 
Det er også tidskrævende. Men Sophie har altid syntes at det 
var sjovt at komme afsted og hendes Forældre Helle og Mogens, 
har kørt mange ture rundt i hele landet. Opbakning hjemmefra er 
også meget vigtigt, for at dette kan lykkes.  
 
Der har været mange nåleøjer Sophie har været igennem U13 – 
U14- U15 og her efter sommerferien, var det også mega spæ-
nende og alle holdt vejret. Det gjalt U16 Landsholdet og de 30 
bedste piger i hele Danmark skulle udvælges. Sophie og hendes 
forældre var til samtale og Sophie fik en plads i truppen. Det var 
stort, vildt flot og imponerende. 
 



21 

 Desuden blev Sophie, 
som U15 spiller, inden 
sommerferie udvalgt til 
at komme med U16 
landsholdet til 2 kam-
pe. Det var meget im-
ponerende at kunne 
slå en af holdet som 
var et år ældre. 
 
Sophie spiller i dag i på 
U18DM holdet i FC 
THY piger. Dette er en 
række hvor DBU væl-
ger holdene fra hele 
Danmark. Der er 14 
hold. Hvis man kunne 
tænke sig at se næste 
kamp er det på Lerpyt-
ter 29.9 kl. 15 mod Brøndby. Sophie spiller på dette hold, da det 
er et krav fra Landsholdstrænerne at hun skal udfordres opad.  
 
Hun hjælper også på U16, hvis der tid og hul i programmet. So-
phie går på Østre skole og har 2 morgen træninger. Desuden 
træner hun 3 gange i FC THY og spiller kamp i weekenden. Så 
Fodbold er en stor del af Sophies liv. 
 
Det bliver spændende at følge Sophie i fremtiden. Hun har stort 
talent og vilje og lyst. Vi ønsker hende Held og Lykke. 
 
Hilsen Heidi Gravesen  
FC THY Piger udvalgsmedlem fra Nors 
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       AKTIVITETSKALENDER  

 Dato Aktivitet Arrangør 

september    

 2. Fodbold s.2  kl. 16.30 på Vendbjerg Nors BK. 

 16. Fodbold s.2  kl. 14.00 på Vendbjerg Nors BK. 

 22. Fodbold s.2  kl. 14.00 på Vendbjerg Nors BK. 

 28. Gintberg i Teutoner salen Thy Rock 

Oktober    

 6. Fodbold s.2  kl. 14.00 på Vendbjerg Nors BK. 

 20. Birthe Kjær i Teutoner salen Thy Rock 

 27. Fodbold s.2  kl. 14.00 på Vendbjerg Nors BK. 

November    

 17. Julefrokost i hallen Nors BK. 

Januar    

 30. Foredrag med Abdel Aziz Mahmaud 
I Nors Hallen 

Foreninger i Nors. 

Februar    

 16. DODO & The DODOS i Teutoner salen Thy Rock 

    

    

    

    

    

    

    

 

Måle flagstangen 
 
En mand ser sin århusianske nabo klatre op i toppen af sin flag-
stang med et målebånd. 
“Hvad laver du deroppe?” råber han til naboen. 
– “Jeg er ved at måle den,” svarer århusianeren.” 
Jamen, var det ikke lettere at lægge flagstangen ned og måle 
den? 
– “Nej, det går ikke, jeg skal måle højden, og ikke længden..” 
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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 
www.fjbyg-nors.dk  E-mail: jens@fjbyg-nors.dk 
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