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Hovedbestyrelsen         

Martin Rotbøll  51 38 66 31 Formand mro@netip.dk 

Jane Berg Hegnet 7 20 99 48 80 Sekretær jbk@tican.dk 

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

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

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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Alle foreninger har frivillige kræfter, der får tingene til at køre 
rundt. Men få foreninger har en mand som Jens Yde. 

Det ene år tog bare det andet. 50 år er jo 
faktisk ikke ret lang tid. 
 
50 år har han været aktivt medlem af Nors Boldklubs Fod-
boldudvalg - og det blev i dag fejret af både klubben og Dansk 
Boldspil Union. 
 
- Det har været en positiv tid, og jeg forstår simpelthen ikke, 
hvor de 50 år blevet af, siger Jens Yde. 
Som 18-årig blev han medlem. Nu er han fyldt 68 og han har 
aldrig forladt de blå og gule farver i Nors. 
 
 
 
 

50 år i samme klub: - Det ene år tog bare det andet 
Jens Yde fra Nors har opnået en imponerende milepæl. I år har 
han været fast medlem af den lokale fodboldklubs fodboldud-
valg i 50 år. 
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Har trænet sine egne børn. 
 
På et tidspunkt overvejede jeg måske, om det skulle være 
slut. Men så var mine egne børn selv begyndt at spille, og jeg 
var træner for dem, og så er det jo rart at være med til at be-
stemme, hvordan tingene skal være. 
 
Den ene år tog bare det andet. 50 år er jo faktisk ikke ret lang 
tid, siger Jens Yde. 
 
I dag var der så besøg fra DBU, der havde medbragt et hæ-
derstegn til klubmanden. 
   
Det er jo usædvanligt, at en fodboldleder har været bestyrel-
sesmedlem og formand gennem 50 år, siger Poul Overgaard, 
der er bestyrelsesmedlem i DBU-Jylland, Region 2. 
 
Selvom det er 50 år siden Jens Yde tog arbejdshandskerne på 
for klubben, så er han stadig en vaskeægte klubmand. 
 
Jeg synes, det ville blive svært at sige helt fra med al den kon-
takt jeg har til så mange mennesker her i klubben, siger Jens 
Yde, der regner med at blive i klubben, indtil fysikken stopper 
ham. 
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Fra venstre: Vilhelm (Nors BK’s venner) Jens (Nors BK’s Ven-
ner), Martin (Nors BK), Jan (Nors BK’s Venner) Bjarne (Nors 
BK’s venner)  
 
Det er med stor glæde, at vi kan fortælle at, Nors BKs venner 

igen i år er kommet med en stor økonomisk gave til klubben. 

 

Som et sideindslag til Jens Ydes 50-års jubilæum i Nors Bold-

klub var Nors BKs venner med, og de brugte lejligheden til at 

overrække en meget flot check på hele 50.000 kr. til brug i 

Nors Boldklub. 

 

Det er dejligt med så dedikerede mennesker, der via frivillig 

indsats formår at samle 50.000 kr. sammen og samtidigt over-

lade det til klubben helt frit at bestemme, hvad pengene skal 

bruges til. 
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Det er en af de ting, der er med til at sikre, at vi i Nors kan 
have en alsidig boldklub i mange år frem. 
 
Skulle man få lyst til at støtte op om Nors BKs venner, så 
er der tre muligheder : 
 
1: Man kan blive medlem af Nors BKs venner. Det koster 
300 kr. for én person om året, eller man kan tilmelde sig 
som par for 500 kr. om året. 
 
2: Man kan deltage ved Damefrokost den 28. februar 2020 
(Kun for Kvinder ) 
 
3: Man kan deltage ved Mandehørm den 27. marts 2020 
(Kun for Mænd ) 
Begge arrangementer handler om noget godt at spise, lidt 
til tørsten og så ellers en super hyggelig aften med folk fra 
lokalsamfundet i alle aldersgrupper. 
 

Vil du gerne vide mere om Nors BK´s venner så tag fat i en 

af nedenstående : 

  Vilhelm Pedersen:  25246637                   

  Jens Yde :   21699252 

  Bjarne Dieckmann :  20655979                   

  Jan Nielsen :   22100234 
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SKAL DU MED PÅ DBU FODBOLDSKOLE 2020?  
I kan købe jeres billet til fodboldskolen fra mandag d. 2. de-
cember 2019.  
Som en gentagende succes afholder Nors BK DBU Fodbold-
skole i uge 27 (29/6-3/7).  
Tidligere sjove oplevelser på fodboldskolen har været: bom-
berballz, pannabane, fodboldgolf i Nors og mange flere. Flere 
af disse vil naturligvis være at finde i sommeren 2020.  
Fodboldskolen er for alle drenge og piger årgang 2005-2013, 
så nævn det også hellere end gerne for både naboen, fætre 
og kusiner. Billetsalget er sparket i gang, så sikrer dig en billet 
og en start på sommeren med årets sjoveste uge på følgende 
link: fodboldskole.dbu.dk 
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Som deltager på DBU Fodboldskole får du:  
• Fem dage med sved på panden og smil på læbene. 
• Lækker tøjpakke fra hummel med T-shirt, shorts og strøm-
per 
• Fodbold fra Select 
• Drikkedunk 
• Diplom 
• Frisk frugt 
• Kompetent træning med en masse sjove og lærerige fod-
boldaktiviteter, som gør dig til en bedre fodboldspiller 
• Mange nye og gode venner 
 
Ps. Alting er sjovere sammen med vennerne! Sørg endelig 
for at prikke holdkammeraterne på skulderen og mind dem 
om, at de også skal tage med på fodboldskolen til sommer! 
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HVOR:   Nors Hallen 
HVORNÅR:  11. januar kl. 09:00 – 12:00  
                       Du er også velkommen i en del af tiden. 
HVEM:   Alle uanset alder og håndbold interesse. 
HVORFOR:  Hygge og social samvær. Vi fortællere også ger ne 
   om, hvornår der er etableret håndbold, hvis du har  
   Interesse 
HVAD:   Aktiviteter tilpasset deltagerne som giver et godt 
   grin og måske sved på panden. 
 
KONKURRENCE:   
Tag Dagens billede og del det på Facebook- Instagram. 
 Brug #håndboldens dag20  
Og vær med i konkurrence om bl.a. to billetter til EM Danmark – 
Rusland 15.01.2020 eller familie ophold til Landal Green Parks. 
Se konkurrence betingelser på bevaegdigforlivet.dk/
fotokonkurrence. 
 

 
VI SES – VI SES – VI SES- VI SES – VI SES - VI SES  
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Valg til NBK håndbold udvalg sker 

28.01. kl. 18:00 -18:30 i Nors Hallens Mødelokale 
        

 

Håndbold udvalget vil rigtig gerne have flere medlemmer så vi 
kan imødekomme flere af de tiltag medlemmerne ønsker. 
 
Der er møde ca. 6 gange årligt. Vi konstituere os efter kompe-
tencer og interesseområder. 
Vi ser rigtig gerne forældre eller andre interesserede, der vil 
give input så afdelingen kan blive endnu bedre. 
Har du interesse så kontakt en fra udvalget for at få mere in-
formation. 
Stemme berettigede er i følge klubbens vedtægter § 10  
Der kan kun stemmes ved fremmøde 
Alle medlemmer over 18 år. 
Forældre eller værger til medlemmer under 18 år er stemme-
berettiget med en stemme pr. husstand. 

Formand: 

Karen Johansen 

Nors Møllevej 6 

7700 Thisted, 

Tlf. 23302188 

Mail karen050657@me.com  

Seniorudvalg: 

Kristian Jensen 

Hindingvej 12 

7700  Thisted 

Tlf 41 13 11 44 

Mail  kredefrede1985@gmail.com   

Ungdomsudvalg: 

Camilla Amtoft 

Diget 5, Nors 

7700 Thisted 

Tlf. 21453211 

Mail  amtoft-odde@outlook.dk  

 

Postmodtager: 

Karen Johansen 

Se ovenfor 

Facebook og hjemmeside 

Sune Brink Sørensen Mail: 

sunebrink1@gmail.com  

Håndboldudvalg 2019-20 

Vh Håndboldudvalget 

mailto:karen050657@me.com
mailto:karen050657@me.com
mailto:kredefrede1985@gmail.com
mailto:kredefrede1985@gmail.com
mailto:camillaamtoft@mail.dk
mailto:amtoft-odde@outlook.dk
mailto:sunebrink1@gmail.com
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Nors BK Fodbold 
Jeg er beæret over at blive ny cheftræner for Nors BK 
Jeg var ikke et sekund i tvivl, da fodboldbestyrelsen spurgte om 
jeg kunne tænke mig at blive ny træner i min barndomsklub. 
 
Jeg har været senior fodboldtræner i 10 år i forskellige klubber 
og på forskellig niveauer. De oplevelser jeg har fået i Nors BK 
som ungdom og senior spiller, har altid været en vigtig del af 
min motivation som træner, og jeg vil forsøge at give videre til 
seniortruppen. I Nors BK er fodbold for livet. Som træner i År-
hus området har jeg med stolthed nævnt min barndomsby, når 
(de ældre) spillere på over 25 år begyndte at falde fra. Kulturen 
her er noget helt specielt.  
 
Opstart 
Efterårssæsonen er altid udfordrende for en ny træner. Turne-
ringen starter lige efter sommerferien, så man har næsten ikke 
set materialet/ spillerne inden første turneringskamp fløjtes i 
gang. Thy mesterskaberne i Hørdum blev dog en mulighed for 
at se materialet an.  
 
Resultaterne i Hørdum var ikke prangende. Den nye spillestil 
og flere spillere på nye positioner krævede sin tilvænning.  
 
Træning 
I starten af sæsonen var truppen god til at møde op til træning, 
men som sæsonen gled frem måtte assistenttræner Lasse 
Diechmann, Thomas Nielsen fra håndbold og jeg sande, at for 
mange spillere er aktive for både fodbold og håndboldafdelin-
gen. Vi blev enige om at begge afdelinger skulle halvere træ-
ningsmængden. Den løsning gavnede fremmødet og effektivi-
teten af vores træning, og gjorde at vi stort set kunne stille i 
stærkeste opstilling resten af sæsonen. 
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 Turneringen 
Den første halvdel af sæsonen betalte vi dyrt for den ændrede 
spillestil. Vi vandt godt nok nogle af kampene, men vi spillede 
ikke godt og fik for mange advarsler. I tabellen var nedryknings-
stregen faretruende tæt på efter de første fem kampe . Vores 
aftaler begyndte dog stille og roligt at tage form. Vendepunktet 
blev udekampen mod Skive. Vi havde afbud fra nogle centrale 
profiler, så udgangspunktet var lidt tvivlsomt. Vi vinder kampen 
2-0 på vanvittig fight.  
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I de sidste fem kampe kørte toget. Vi havde fået spilkonceptet 
ind under huden og alle spillere stemplede ind. Det blev til 
seks sejre i de sidste seks kampe, og særligt sejren over fører-
holdet Sallingsund åbnede for en mulig oprykning til serie 2. 
Den afgjorde de dog selv i sidste spillerunde. Vi sluttede på 
andenpladsen og retten til playoff kamp. 
 
I play off kampen skulle møde Skals FF på Vendbjerg. Det blev 
desværre en kamp, hvor vi aldrig fik vist tænder offensivt, så 
det blev Skals FF som gik videre. 
 
Rasmus Diechmann og jeg er tilfredse med den afsluttede sæ-
son. Vi fik vendt skuden, ni ud af 14 kampe blev vundet, og vi 
fik øvet sangen “hvem var det der vandt i dag, det var dem fra 
NBK” 
 
Tusind tak for jeres solide opbakning :-) 
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 Juleaften ringede telefonen hjemme hos direktøren for det 
svenske vin og spritmonopol. 
– Jönsson! – sagde han. 
– Joe, undskyld, – lød en stemme, 
– De vil vel ikke være så venlig at sige mig, hvornår System-
bolaget åbner? 
– Vi åbner igen den 28. december. 
– Mange tak skal De ha'. 
1. juledag ringede telefonen igen, og det var den samme 
stemme, nu lidt mere desperat. 
– Ja, undschkyld, men altschå, hvornåhår er det nu Schyster-
net åbner? 
– Det er stadigvæk den 28.,” sagde direktør Jönsson mildt. 
2.juledag lød stemmen i telefonen desperat. 
– Undschyld jeg sådan forschtyrrer, men nu må jeg alschå 
schnart vide, hvornår I åbner buschikken! 
Jönsson trak vejret dybt: – De må have tålmodighed et par 
dage endnu. 
De kan ikke komme ind før den 28.!” 
– Sjeg schal ihikke ind. Schjeg schal ud! 
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Om den nye kontraktspiller udtaler formand for FC THY – Thi-
sted Q, Per Nørgaard. 
 
– Vi har først og fremmest skrevet kontrakt med Sophie, fordi 
hun er en dygtig angriber, som scorer mange mål. Men vi vil 
også gerne belønne en ung lokal spiller, som vi tror på kan ud-
vikle sig til noget stort. Med kontrakten til Sophie har vi som 
klub været med til at sikre ro omkring hendes ungdoms uddan-
nelse i Thisted. 
 
En stolt formand for FC THY Piger, Bent Andersen udtaler. 
Det er en meget stor dag for FC THY Piger. Sophie er ind-
begrebet af en rigtig FC THY Pige. Jeg mødte første gang So-
phie til en træning med U9 pigerne i Nors Boldklub. Allerede 
der var der noget ekstraordinært over hendes præstation.  

Sophie Gravesen skriver kontrakt  

med FC THY – Thisted Q. 
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 Sophie har scoret mål på samlebånd både for klubben og på 
U16 og U17 landsholdene. FC THY Piger vil gerne ønske So-
phie held og lykke på hendes nye rejse. 
Sophie selv glæder sig også til en masse fede oplevelser med 
FC THY – Thisted Q. 
 
– Jeg forventer selvfølgelig, at jeg udvikler mig spillemæssigt 
grundet flere træninger med mere udfordring og højere intensi-
tet. Derfor vil kravene til mig til træning, såvel som i kamp 
øges – det bliver en fed udfordring. Og så håber jeg, at jeg er i 
stand til at tilkæmpe mig en plads på det nye U19 landshold 
efter sommerferien 

1000  TAK 
Jeg vil her gerne sige tak for opmærksomhed i forbindelse 
med mit jubilæum i klubben. Det var en fantastisk dag li-
ge ,som jeg havde håbet og ønsket. Tak til fodboldudvalget 
for at de synes det skulle fejres.  
Tak til Preben for den fine tale, tak til DBU for nålen, tak til 1. 
hold for at de markerede dagen. Tak for sangen fra Århus 
drengene. Tak til alle for fine  de gaver og for fremmødet. Tak 
til alle, som jeg har mødt igennem de mange år for godt sam-
arbejde.  
 
Det har været  nogle spændende år med mange udfordringer 
og fantastiske oplevelser. Jeg kan kun opfordre alle til at gå 
ind i forenings arbejdet, der får man aldrig tid til at kede sig.  
 
Til slut vil jeg endnu engang sige 1000 TAK FOR ALT 
 
                                    JENS YDE 
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 Håndbold sæson 2019-20 – første del 
Så er halvdelen af denne sæson spillet færdig og flere hold 
har fejret det med en afslutning. 

 
Det er gået hurtig og med forskellige erfaringer. Der brydes nu 
op i alle rækker, så holdene kommer i grupper, der skulle mat-
che de enkelte hold.  
Det er dejligt at vi i denne sæson har haft alle vore hold hjem-
me samtidigt, så der har været fuld program flere søndage i 
Nors Hallen. Det håber vi også bliver tilfælde efter jul. 
 
Det kommer nye spilleplaner 14.12 kl. 16.00 er den endelige 
spilleplan jan. – april klar i DHF – Håndbold appen, hvor du 
ganske gratis kan indtaste dine favorithold og få deres kampe 
direkte i din kalender. 
Bold og Leg mødes i hallen en gang ugentlig til en gang leg 
med bold og så målrettet håndbold som spillerne magter. 
 
U6/7 træner også en gang ugentlig og spille nogle få stævner 
i løbet af en sæson. Her er der mulighed for  forældre indfly-
delse på hvor og hvor mange stævner. 
U9 pige startet ud som et hold og efter jul har vi to hold – godt 
gået. 
U11 pigerne, måtte vi desværre trække da nogle af spillerne 
valget, at spille andet sted. 
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 U11 drenge havde vi ikke nok til et hold- så kender du nogen 
der kunne have lyst så kontakt håndboldudvalget. 
U13 drenge har haft en hård sæson med mange nederlag. Det 
kan ændres ved nye grupper i anden halvdel. 
Damerne har også været udfordret i sin gruppe og glæder sig 
til at grupperne opbrydes. 
 
S3Herrer har vundet alle deres kampe og vil derfor blive udfor-
dret endnu mere i anden halvdel. 
JSH har kæmpet sig til en andenplads som giver 1 point med 
over til næste halvdel, som jo kan blive afgørende ved sæson 
afslutning. 
 
Til trænere rettes en stor tak for deres mange timer af deres 
fritid som gør, at håndbolden stadig triller i Nors Hallen. 
Til alle spiller og forældre tak for i år.. 
God Jul og Godt nytår til alle. 
 
Vi ses i 2020 
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 Julefrokost i Nors hallen 2019. 
Den 23. november 2019 var der den årlige julefrokost i Nors 
hallen. I år spillede MD duo op til dans og Kenneth Parmo spil-
lede i pauserne. Maden bestod af en lækker julebuffet som 
hvor Mor lawed´ det fra den gamle slagter. Til dessert var der 
risalamande og kaffe kunne købes i baren. 
Lige fra start af var der gang i festen og alle hyggede sig og fik 
danset til langt ud på natten. Tak for den store opbakning til 
vores julefrokost hver år. Det er pga. opbakning fra både er-

hvervsdrivende og private der gør at vi år efter år er klar igen til 
at banke en lille fest på benene. 
Lodder til vores indkøbsvogne fik hurtigt ben at gå på og tak 
for den store interesse. Her på billedet ses de to heldige vin-
der. 
 

Tusind tak til alle de frivillige, der har hjulpet før, under og efter 
arrangementet – uden jeres hjælp, ingen julefrokost. 
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. 
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v/Sanne og Carsten 

Håber vi ses igen næste år lørdag d. 21. november 2020 til 
endnu en kanon fest vi glæder os allerede. Vi modtager meget 
gerne både ris og ros, samt eventuelle forslag til andre aktivite-
ter. Skriv til janebergknudsen78@gmail.com. Hvis du sidder 
med en lille festarrangør i maven så sig endelig også til, vi har 
altid brug for flere hænder.  
 
Mange hilsner Nors Boldklub 
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 Hvad er Padel tennis ? 
 
 

Padel er en sport, der bedst kan beskrives som en blanding af 
80% tennis og 20% squash. Banen er lidt mindre end en ten-
nisbane og er omgivet af vægge, der bruges aktivt i spillet.  
 
Padel har fantastiske fordele, der gør spillet helt unikt: 
 Nemmere og hurtigere at lære end nogen anden ketcher 

sport.  
 Det kræver mindre styrke og teknik end andre sportsgre-

ne, hvilket gør det lettere for børn og begyndere. 
 Padel er ikke så hårdt fysisk som f.eks. tennis, badminton, 

squash og fodbold, hvilket i sidste ende medfører færre 
sportsskader. 

 Det er en social sport, da det altid spilles af 4 spillere. 

 Padel har 2-3 gange mere effektiv spilletid end tennis på 
grund af rebounds fra væggen, den mindre banestørrelse 
og det faktum at bolden stort set altid bliver på banen. 

Udstyr 
Padel spilles med et bat typisk lavet af glasfiber, carbon og kul-
fiber. Bolden ligner en tennisbold, men er marginalt mindre og 
har mindre tryk.  
 
Banen 
Padelbanen er 10×20 meter med et net, der deler banen på 
midten. 
Bagvæggene og et stykke af sidevæggene er dækket af glas-
vægge 
og resten af sidevæggene og toppen af bagvæggene er dækket  
af metalgitter.  
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Spillet: 
Padel spilles altid som double. Spillet sættes i gang med en 
underhåndsserv. Parene skiftes til at serve for hvert parti. Når 
bolden først har ramt jorden én gang, må den gerne ramme 
glasvæggene, der omgiver banen – også på egen banehalv-
del. Ligeledes må bolden, efter første kontakt med jorden, og-
så ramme hegnet på modstanderens banehalvdel, men ikke 
på egen banehalvdel. Bolden skal over på modstanderens ba-
nehalvdel, inden den rammer jorden anden gang. 
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  Point 

Der gives point til et hold, hvis: 

 Bolden rammer jorden på modstandernes banehalv-

del mere end én gang. 

 Hvis en af modstanderne rammer bolden med battet 

mere end én gang, eller  

 Hvis bolden berører en modspiller i alm. spil. 

 Hvis bolden rammer hegnet på egen banehalvdel. 

Man får point efter samme system som i tennis ”15, 30, 40, 

parti”. 6 partier giver et sæt og der 

Politimanden 
En politibetjent kom ridende da han så en dreng på en cykel, 
han red hen til drengen og spurgte 
“Har du fået den cykel af julemanden?” 
Dreng: 
“ja” 
Politibetjent: 
“Så må du godt sige til ham at næste gang skal han lige hu-
ske reflekser og lygter!” Hvorpå han giver ham en bøde på 
500 kroner.. 
Dreng: 
“Har du fået den dér hest af julemanden?” 
Politibetjent: 
“ja” 
Dreng: 
“Så må du godt sige til ham at røvhullet skal sidde 
bag på hesten i stedet for oven på!” 
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       AKTIVITETSKALENDER  

 Dato Aktivitet Arrangør 

December    

 21.-22. Julestævne i Hallen Nors BK. 

2020    

Januar 11. Håndboldens Dag Håndbold afd. 

 17. Fælles spisning i hallen Nors BK. 

 28. Valg til håndboldudvalg. Håndbold afd. 

    

Frebruar 28. Damefrokost Nors BK´s venner 

    

Marts 27. Mandehørm  Nors BK´s venner 

    

Juni  uge 27 Fodboldskole Nors BK 

 26. & 27. Thy Rock Nors BK. mf. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

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

Susan Haugstrup Sørensen 



32 

 

Tlf.: 20 26 18 51 
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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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