
  

 

NORS BK Nyt. 
 
 
 

September 2019 

Stort tillykke med medaljen! 
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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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Efter 5½ år stopper Per Kristiansen som træner for Nors BK’s 

førstehold i fodbold. Klubben takker ham for det store arbejde 

han har ydet i forhold til klubben, holdet og spillerne. Det bety-

der også at når serie 3 sæsonen starter efter sommer, vil der 

som minimum, være 2 ”nye” ansigter at finde i klubben. Det er 

nemlig med stor glæde, at vi kan præsentere det nye træner-

team, der består af træner Casper Kjær Sørensen og assi-

stenttræner Lasse Dieckmann. 

Casper er 39 år og startede sin aktive fodboldkarriere i NBK i 
1986 og spillede på samtlige ungdomshold gennem årene. 
Casper spillede også en årrække på klubbens førstehold og 
var bl.a. en del af holdet, der tilbage i 2001 sikrede sig opryk-
ning til Jyllandsserien. Trænerkarrieren har dog indtil nu fore-
gået i Østjylland, hvor han har været bosat de sidste mange 
år.  
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Her har han stået i spidsen for klubber som Hornslet IF, Nøra-
ger BK og Midtdjurs IF. Da Casper for ½ år siden vendte tilba-
ge til Thy sammen med sin familie, var det oplagt for ham at 
genoptage den aktive karriere i klubben, der har været den vig-
tigste i hans liv. Der var heller ikke megen tvivl, da muligheden 
for at overtage trænergerningen bød sig. 

Lasse er 27 år gammel og har gennem hele sin karriere spillet 
for NBK. De første mange år foregik det på Vendbjerg og da 
han senere flyttede fra Nors fortsatte karrieren for NBK. Her 
blev han nemlig en del af klubbens satellithold i Århus, NBK 
Østjylland. Udover at assistere på bænken, er det også menin-
gen at Lasse skal bidrage på banen som spiller. Dermed får 
klubben også en stærk spiller tilbage på holdet. 

Begge de nye trænere kender til kulturen i klubben og ved at 
det handler om mere end bare fodbold. De er begge opsatte 
på at holdet skal være et samlingspunkt for både spillere og 

tilskuere. Når sæsonen atter går 
i gang, vil programmet bestå af 
mange spændende lokalopgør 
og derfor håber både trænere, 
spillere og klubben på stor op-
bakning fra byens borgere. 
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NYT Se her NYT Se her 
Der tilbydes i kommende sæson volleyball  

på motions plan i Nors BK.  
  

Hvornår: Mandag kl. 19.00 -20.00 
Hvor: Nors Hallens sal 
Hvornår: 09. september 2019 indtil 20. marts 2020 
Kontingent: 500 kr. for hele sæsonen 
 

Vel mødt 
Venlig hilsen 
Nors Boldklub 
 
 

 

 

 

 

 

Der tilmeldes på www.conventus.dk – oneline tilmelding betalingskort – 
brugervejledning – i søgefeltet skrives klubbens navn – herefter trykkes 

på aktiviteten. Følg vejledning. 

http://www.conventus.dk
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 Sommerfesten 2019 
Den 16. og 17. august var der sommerfest i Nors. Det var Aktiv 
netværk, borgerforeningen og NBK der i år var sammen om at 
arrangerer festen. I år var det i parken i det nye parkhus og vi 
var spændte på hvordan det ville gå. Det blev på trods af vejret 
nogle rigtig gode dage. 
 
Vi startede fredag d. 16. august hvor der var banko i parkhu-
set. Det var en hyggelig aften, hvor både børn og voksne hyg-
gede sig, og spillede banko om mange flotte gevinster. 
Lørdag d. 17. august startede vi som vanligt med Gudstjene-
ste, Ballerum Tæsk’værk, og herefter blev der serveret rund-
stykker og kaffe til alle fremmødte. 
 
Det var en våd start vi fik lørdag, men om eftermiddagen klare-
de det op, og det blev rigtig godt vejr. Det var hele lørdag mas-
ser af aktiviteter på pladsen, så som tombola, kræmmermar-
ked, børneloppemarked, besøg af gråskæg, der underholdt 
børnene og aktiviteter ved spejderne og andre foreninger. Der 
var mulighed for at køre i hestevogn, auktion over mange flotte 
indkomne sponsorater, og i pavillonen var der salg af mad. 
Flere foreninger var repræsenteret og der var rig mulighed for 
at høre hvad de tilbyder.  
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 Til aften var der fællesspisning hvor menuen bestod af por-
chetta og øl marineret svinekam med tilbehør fra Grillslagte-
ren i Nors. Efter spisningen var der hyggeligt samvær hvor 
man kunne købe kaffe mm.  
 
Tusind tak til alle de frivillige, der har hjulpet før, under og ef-
ter arrangementet – uden jer, ingen sommerfest. Det er skønt 
at vi kan samarbejde på tværs af foreninger og få en sommer-
fest som denne i år op at stå. Tak for rigtig godt samarbejde. 
 
Vi vil ligeledes gerne bruge denne mulighed for at takke alle 
vores sponsorer for de store opbakning vi får når vi er ude og 
spørge efter gevinster. Tusind tak til alle. 
 
Vi glæder os allerede til næste år og modtager naturligvis ger-
ne 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 
Nors Boldklub 
Nors/Tved Borgerforening 
Aktiv netværk 
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Som traditionen tro blev der i uge 27 afholdt DBU fodboldskoler-
ne på boldbanerne i Nors for 27 år i træk. I år var der samlet 80 
glade fodboldbørn, som fik sig en masse træning, sjove oplevel-
ser og mange nye kammeratskaber. I forhold til sidste års fod-
boldboldskole oplevede vi en stigning på 18 deltagere, hvor 
især tilgangen af piger var markant. Dette var meget glædeligt, 
hvilket også gjorde det muligt med én stor pigegruppe.  
 
Selvom vi i år vejrmæssigt var udsat for lidt af hvert, så mødte 
børnene ind hver morgen med stor glæde og lyst, og så kunne 
vejret ikke slå os ud – de store fodboldstjerner får jo også van-
det banen inden kamp J  Og den positive indstilling børnene 
bragte med sig hver dag sikrede, at de alle dagene igennem 
lagde stor energi i at tillære sig fodboldmæssig viden, hvilket 
resulterede i trætte deltagere om eftermiddagen, men som 
nævnt altid friske næste dag.  
 
 

Fodboldskole 2019. 
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 For at give børnene den bedst mulige fodboldoplevelse af at 
være på fodboldskole, så gjorde vi meget ud af, at der skal 
være anderledes og sjove fodboldaktiviteter i løbet af ugen, 
som børnene ikke nødvendigvis møder i deres hverdag. Dette 
resulterede i, at der hver dag var tænkt ind, at deltagerne 
skulle have et afbræk i den ellers planlagte træning.  
 
De forskellige tiltag bød blandt andet på oppustelig fodboldba-
ne, Bomberballz, pannabane, fodboldcup på tværs af alle 
grupper og så prøvede alle deltagere kræfter med fodbold-
golfbanen i Nors. Fodboldgolf som i år var et helt nyt tiltag, 
hvor de havde mulighed for at gøre brug af ugens tillærte 
tricks og teknikaliteter, hvilket både trænere og børn nød i ful-
de drag – tak til Nors fodboldgolf for lån af bane. Og sidst 
men ikke mindst, så er der ingen fodboldskole uden vand-
kamp. Så ugen sluttede som med vanen tro af med den store 
vandkamp fredag eftermiddag, hvor deltagerne spiller mod 
trænere og trænerassistenter for samtidig at slås i vand – en 
tradition der ses frem til allerede mandag morgen.  
 
Over hele linjen fra de 14 voksne har der været stor tilfreds-
hed over årets fodboldskole, som ugen igennem gjorde deres 
bedste for at skabe en uforglemmelig og lærerig uge for de 
mange børn. Vi håber derfor igen til næste år at se mange 
genkendende ansigter fra i år, men også nye ansigter, som 
har lyst til en uge fyldt med godt humør, fællesskab og fanta-
stiske fodboldoplevelser.  
 
Der skal også lyde en stor ros og tak til alle trænerne, træner-
assistenter, køkkenmedhjælp og andre frivillige, som har væ-
ret medvirkende til en god uge på DBU fodboldskole i Nors 
BK.  
 
Mvh. Fodboldskoleleder Allan Olsen 
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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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 Ramsing Cup. 
 
Den sidste weekend i sommerferien, deltog 8 af Nors Bold-
klubs ungdomshold ved Ramsing Cup. I alt 72 børn repræ-
senterede klubbens farver. Sportsligt set blev det en stor suc-
ces og flere af holdene fik kæmpet sig til podiepladser og me-
daljer. Børnene havde en rigtig god tur, hvor der blev kæmpet 
godt på banerne og hygget end-
nu mere udenfor.  
 
 På campingpladsen, blev der 
også hygget blandt de medrej-
sende forældre og søskende. 
Der var blandt andet arrangeret 
fællesspisning både fredag og 
lørdag, hvor der blev snakket og 
spillet spil. Derudover var der 
selvfølgelig også tid til at heppe 
på klubbens hold. Opbakningen 
fra sidelinjerne var enestående 
og man var aldrig i tvivl om hvor 
NBK spillede.  
 
Klubben vil gerne takke alle der 
deltog og var med til gøre det til 
en fantastisk weekend og vi ser 
frem til at gentage succesen 
næste år. 
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Familiehygge til Ramsing Cup. 

Følger med på sidelinjen. 



22 

 



23 

 

Kom i Nors hallen 13. september
    

Her kommer drengene fra Mors- Thy 
Håndbold på besøg i Nors hallen 
 
Program: 
14:00 - 16:00   Træning som er åben for alle interesserede 
borgere 
 
16:00 – 16.15  Opvarmning for alle ungdomsspillere i Nors BK 
16:15 – 17:30  Nors BK spillere bliver træner af spillere fra 
   Mors- Thy liga holdet 
17.00 - 18.00  Mulighed for autograf skrivning og billeder  og 
   af slutning. 
18.00 – 19:00 Klubben har tændt grillen og byder på en pølse 
   med brød til alle fremmødte. 
 
VI SES 
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       AKTIVITETSKALENDER  

 Dato Aktivitet Arrangør 

September    

  Håndboldkaravanen Håndbold afd. 

November    

 1. Johny Madsen i Teatersalen Thy Rock 

 16. Jonah Blachsmith i Teutonersalen 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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