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Overrækkelse af gavebevis på 50.000 kr. fra Nors BK.`s venner. 
(se nærbillede af gavebevis inde i bladet) 
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Hovedbestyrelsen         

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

Martin Roebøll  51 38 66 31 Næstform. mro@netip.dk 

Jane Berg Hegnet 7 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 

     

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

     

Jan Amby  24 24 74 86   

     

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 52 42 16 36   jensmo1952@gmail.com 

Nors Boldklubs sammensætning.  
I hovedbestyrelsen indgår ud over nedenstående også formændene for fodboldudvalget, 

håndboldudvalget og støtteforeningen. 
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 Hovedsponsor forlænger samarbejdet  
med Nors BK 

 
Energicenter Nord har netop forlænget deres sponsoraftale for 
yderligere en periode. 
 
Det er med stor glæde, at vi kan meddele, at vi fortsætter det 
gode samarbejde med Energicenter Nord omkring vores ho-
vedsponsorat.  
Nors BK og Energicenter Nord har netop indgået en kontrakt 
for yderligere en periode, hvilken vi er meget glade for og stol-
te over. Energicenter Nord lægger stor vægt på det lokale for-
eningsliv i Nors og vil med sponsoratet støtte op om både 
håndbold og fodbold. Jo flere unge mennesker man kan få til 
at dyrke holdsport jo bedre. Stor tak til Energicenter Nord 
for det gode samarbejde. 

Fra venstre: Martin Rotbøll (NBK), Mads Skaarup Willadsen (Energicenter Nord), Preben 
Gravesen (NBK)  
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Hovedsponsor forlænger samarbejdet  

med Nors BK 
 
Sparekassen Thy har netop forlænget deres sponsoraftale 
for yderligere en periode. 
 
Det er med stor glæde, at vi kan meddele, at vi fortsætter 
det gode samarbejde med Sparekassen Thy omkring vores 
hovedsponsorat.  
 
Nors BK og Sparekassen Thy har netop indgået en kon-
trakt for yderligere en periode, hvilken vi er meget glade for 
og stolte over. Sparekassen Thy har lagt vægt på, at man i 
Nors BK satser hårdt på at få flere unge spillere ind i klub-
ben. Dette både ved at man i samarbejde med børnehaven 
laver træning / bold og leg arrangementer, men også at 
man har turde at lave klubsamarbejde på ungdomsfodbol-
den med Hillerslev Sport. Stor tak til Sparekassen Thy 
for det gode samarbejde. 

Fra venstre: Michael Axelsen (Sparekassen Thy), Preben Gravesen (NBK)  
Martin Rotbøll, (NBK) 
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 Nye trøjer for at understøtte klubsamarbejde. 
 
Hillerslev Sport og Nors BK har igennem flere år haft samar-
bejde omkring ungdomsholdene. Det har indtil nu være så-
dan, at man ved kampe i Hillerslev har spillet i rød/blå farver 
og i Nors i de blå/gule farver. Klubberne har ønsket en mere 
fælles identitet for holdene for at styrke sammenholdet. Det 
har resulteret i vores nye flotte mørkeblå dragter som 
U12/13/14 fremover vil spille i til alle Kampe. Dette vil som 
en løbende proces blive rullet ud til alle holdene i samarbej-
det. 
 
Så husk at heppe som altid når I er på stadion og ser spiller-
ne i de nye fælles farver. Det er samarbejdet der er med til at 
sikre klubberne overlevelse.  
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Går du med en håndboldtræner i maven, og har du lyst til 
at arbejde med børnehåndbold, så er det måske dig, vi har 
brug for i Nors BK. Vi mangler trænere til U4, U6, U10 dren-

ge/piger og U12 drenge. 
Vi vil fortsat gerne tilbyde 
børnehåndbold i Nors, 
men det kræver at nogen 
har lyst til at træne vores 
kære børn og unge. 

Camilla Kær Amtoft Odde. 
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SKAL DU MED PÅ DBU FODBOLDSKOLE 2019?  

 
Som en gentagende succes afholder Nors BK DBU Fodbold-
skole i uge 27 (1/7-5/7). Fodboldskolen er for alle drenge og 
piger årgang 2004-2012, så nævn det hellere end gerne for bå-
de naboen, fætre og kusiner.  
 
Ugen kommer bl.a. til at bestå af en masse sjove og lærerige 
fodboldaktiviteter. Igen i år vil børnene i løbet af ugen få lov til 
at prøve kræfter med mange forskellige sjove og lærerige fod-
boldoplevelser, bl.a. Pannabane, små turneringer og den store 
vandkamp m.m.  
 
Som noget helt nyt i år skal vi en tur ud af huset. I samarbejde 
med Nors Fodboldgolf skal alle deltagerne prøve kræfter med 
Nors Fodboldgolf. Fodboldgolf er en sjov og anderledes aktivi-
tet, hvor flere af ugens tillærte skills og små konkurrencer skal 
afprøves. Vi trænere ser meget frem til denne nye aktivitet, da 
det med sikkerhed vil skabe godt humør og grin blandt delta-
gerne.  
 
Derfor håber vi igen i år at se rigtig mange fodboldglade drenge 
og piger, så vi alle kan få en god og oplevelsesrig uge i fodbol-
dens tegn. I kan sikre jer en billet til at få en god start på som-
meren i form af årets sjoveste uge på følgende link og søg der-
efter på Nors B: fodboldskole.dbu.dk 
 
Udover gode oplevelser får du som deltager på DBU Fodbold-
skole:  
• Fem dage med sved på panden og smil på læben 
• Lækker tøjpakke fra Hummel med T-shirt, shorts og strømper 
• Fodbold fra Select 
• Drikkedunk 
• Diplom 
• Kompetent træning med en masse sjove og lærerige fodbold-
aktiviteter, som gør dig til en bedre fodboldspiller 
• Mange nye og gode venner 
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 Ved yderligere spørgsmål er I velkomne til at kontakte fod-
boldskoleleder Allan Olsen: 
 
Tlf.: 28590546 
Mail:  Allanolsen1994@gmail.com  

Karsten Pedersen er den lykkeli-
ge vinder af  
Nors Boldklubs Påskespil 2019. 
Gevinsten er 172 flasker halv li-
ters specialøl fraThisted Bryghus. 

mailto:Allanolsen1994@gmail.com
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Annette Witten har modtaget pokalen som årets træner i 
Nors Boldklub. Stort tillykke!!! 

Nærbillede af gavebevis på forsiden. 
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Nors BK er stolt 
over at have 4 Nors-
piger med på FC 

Thy Piger, der vandt Jysk-Fynsk mesterskab for U-16 piger. Og 
deriblandt Sophie Gravesen, der  har haft et fantastisk år. U-16 
landsholdsdebut med 2 mål, 3-F ligadebut med 1 mål. Og kåret 
som Årets Talent 2018.  
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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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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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DBU Jyllands Sølvemblem 
 
DBU Jyllands Sølvemblem uddeles til  ledere i Jyske fodbold 
klubber. Betingelser for at få udmærkelsen er mindst 15 års 
ulønnet arbejde i en klub. Arbejdet kan være alt fra træner, 
bestyrelses og udvalgs medlem , holdleder og andre opgaver 
i en fodbold klub. På årets generalforsamling  blev  Preben 
Gravesen og Carsten Bang begge hædret med Sølvemble-
met. De startede begge deres virke i klubben sammen , som 
ungdomstræner for et u-17 hold  for over 30 år siden. De har 
begge trænet flere hold  igennem tiden og har  sidste år været 
medlem af fodboldudvalg, som formand og næstformand. 
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 Nors Bk Herre håndbold, 2018/2019 sæsonen. 
 
August 2018 den 17, startede vores sæson. På daværende 
tidspunkt spillede vi i serie 1. Sæsonen startede ud med, at 
holde et spillermøde sammen. På denne måde kunne vi finde 
ud af, hvad vi forventede af hinanden og, hvad folk gerne ville 
med denne sæson. Forventninger var tårnhøje og smilet var 
som klistret på ansigterne.  
 
Der var et klart mål og det var oprykning til Jyllandsserien. Vi 
begyndte så småt at træne og gøre klar til efterårs sæsonen. 
Vores pulje kom ud i starten af september, og her stod det me-
get klart, at det ville blive en svær sæson. Vi kom i pulje med 
mange hold, der har spillet højere plan på et tidspunkt, og der-
for vidste vi også, at hvis man ville have point i de her kampe, 
så krævede det en indsats. Vores Efterår blev aldrig rigtig 
godt, og derfor sluttede vi på en andenplads. HRH-74 Roslev 
vandt puljen, men tabte oprykningskampen. 
 
1, januar troppede vi igen op i hallen. Nu havde vi besluttet af 
det måtte være vores tur til at vinde puljen. Vi trænede eks-
tremt hård og meget i starten af 2019. vores pulje blev synlig 
den 5. januar. Modsat fra den anden pulje i efteråret, så vi nu 
chancer. Til trods for at det var stort set de samme hold og 
Top-4 fra den anden pulje var taget med over i den nye pulje. 
Syntes vi at vi havde viljen og lysten nu. Det skal lige siges at 
igennem hele sæsonen, har vi haft en trænings snit på 10.9 
mand pr træning. Så det er vi meget tilfreds med.  
 
Turneringen begyndte og vi vandt de første 3 rimeligt overbevi-
sende, Nu tænkte vi, at det var vores oprykning. Men virke-
ligheden blevet noget andet, fordi 2 kampe senere havde vi 
stadigvæk 3 sejre. Vi gik i stå midt februar og ramte lidt en kri-
se i vores forsvar. Vi lukkede simpelhent alt for mange mål ind. 
Selve puljen er 10 runder. Nr. 1 i puljen spiller mod en anden 
1’er i en anden pulje. Vi får rettet op på vores forsvar omkring 
runde 6. Det vil sige på daværende tidspunkt mangler vi 4 
kampe, altså 8 point er mulige. .  



21 

 

Vores problem er bare at Vif Mors er 5 point foran os på davæ-
rende tidspunkt 
 
De har 12 point og vi har 7point, vi ligger faktisk under stregen til 
nedrykning i runde 6. Vi vælger at holde et spillermøde: Vi skal 
have fundet ud af, hvad folk tænker og, hvordan vi gør resten af 
sæsonen. Mødet ender ud i vi vælger at spille frit og tænker, vi 
ikke kan nå vores målsætning. De næste par kampe er hjemme-
bane mod nogle af de hold vi skal slå. Det gør vi så også og 
kommer op på 11 point. Vif mors har så samtidigt tabt 2 kampe i 
træk, så nu er situationen lidt noget andet, fordi nu mangler vi 
blot 1 point til oprykningspladsen. Der mangler 2 kampe af sæ-
sonen, den første vi skal møde er Ørslevkloster med 11 point 
også på udebane. Her tager vi ned og står sammen som et hold 
og spiller noget fantastisk håndbold. Vi vinder kampen 38-23 og 
rykker på 13 point. Vif mors vinder samtidigt over Hanstholm og 
får 14 point.  
 
Årets sidste kamp er på Mors, mod Vif Mors. Her spiller vi direk-
te om førstepladsen, selvom vi har været lang efter i sæsonen. 
Vi tager til Mors med 4 sejre på 4 kampe. Da vi kommer til Vif 
forsætter vi med at spille noget godt håndbold. Denne kamp er 
der faktisk ingen tvivl om, hvem der er det bedste hold i sæso-
nen. Vi vinder med 36-28 og dermed vinder puljen. Det vil sige 
at vi nu skal spille oprykningskamp i Løgstør med en anden pul-
jevinder. Kampen i Løgstør, vores oprykningskamp bliver aldrig 
rigtig spændende, alle mand er fuld klar til at slå sig for hinan-
den, 5 min henne i kampen føre vi 4-0 og denne 4 måls føring 
holder vi i 50 minutter og de sidste 10 minutter vinder vi med 4-5 
stykker. Kampen ender 32-23, og vi er rykket op!  
 
Nors Bk herre i Jylland serien. 
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STØT DIN LOKALE KLUB, OG FÅ SAMTIDIGT ET 

SIKKERHEDSTJEK AF BOLIGEN! 

Her hos Nors BK er 
vi glade for at kunne 
løfte sløret for vores 
nye sponsoraftale 
med den lokale sik-
kerhedskonsulent 
Jesper Wadmann 
Larsen 

I kølvandet på den 
øgede mængde ind-

brud i Nors og omegn det seneste års tid, har Nors BK i samar-
bejde med Jesper fra alarmselskabet Verisure lavet den aftale, 
at hvis du booker et gratis sikkerhedstjek af boligen direkte hos 
Jesper, og henviser til os, så støtter man samtidigt klubben 
med 1000 kr. Disse penge vil bl.a. blive brugt til generelle for-
bedringer, som kommer os alle og ikke mindst vores ungdoms 
spillere tilgode. 
Det fungerer sådan, at hvis du/I tager kontakt til Jesper, vil han 
komme hjem til jer og lave et sikkerhedstjek af boligen, hvor alt 
fra indbrudsrisiko til brandfarer og SOS-knap osv. vil blive gen-
nemgået. Herefter skræddersyer han en alarmløsning fra Veri-
sure, og gennemgår løsningen grundigt – herunder naturligvis 
også priserne m.m. 
Hvis I herefter vælger at takke ja til tilbuddet, kommer Jesper 
endda også selv og installerer systemet. Ved bindende aftale/ 
installering modtager Nors BK sponsoratet på 1000kr.Alle som 
henviser til sponsoraftalen med Nors BK, får udover at støtte 
klubben, også min. 50% rabat på oprettelsen. Så hvis I nogen-
sinde har overvejet at få sikret boligen, så er det NU du skal 
slå til. 
Nors BK håber I vil gøre brug af denne mulighed, ved at kon-
takte Jesper på tlf. 23 33 15 41 eller på Je-
sper.w.larsen@verisure.com. 
 
Venlig hilsen Karen Johansen Formand Nors BK 
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       AKTIVITETSKALENDER  

 Dato Aktivitet Arrangør 

Juni    

 28.-29. Thy Rock på dyrskuepladsen Thy Rock 

Juli    

 1.-7. Fodboldskole på Vendbjerg Nors BK. 

August    

  Sommerfest  

September    

  Håndboldkaravanen Håndbold afd. 

November    

 16. Johny Madsen Thy Rock 

 23. Julefrokost Nors BK. 

December    

 21.-22. Julestævne i Hallen Nors BK. 

2020    

 11. Håndboldens Dag Håndbold afd. 

    

    

    

    

    

    

    

 

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

Susan Haugstrup Sørensen 
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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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SE HER…. 
 
VI HAR BRUG FOR DIN HJÆLP! 

 
Thy Rock d. 28+29 juni 2019 

 
Vi mangler at få besat lidt vagter endnu. Vi kunne godt bruge lige præcis 
din hjælp  Hvis du vil hjælpe klubben så skriv til Ingrid Ottesen. Op-
lysninger nederst på sedlen. 
 
Når man hjælper til Thy Rock, får man gratis adgang til Thy Rock den 
dag man ikke hjælper. 
 
Hjælper man fredag, får man et fredags Crew armbånd og den kan man 
så komme ind på om lørdagen. 
Hjælper man lørdag, får man et lørdags crew armbånd og den kan man 
så også komme ind på om fredagen. 
 
 
 

 
 
Kom frisk og hjælp os med at få det hele til at køre rundt. 
 
 
 
Ingrid Ottesens mail:  ingrid@mvb.net 
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