
 

 

 

Skriftlig beretning  

Håndbold 2019 
Så er nok en sæson ved, at være afsluttet. 

Overskriften for udvalget har været rekruttering af nye spillere og pleje af dem vi har. 

Forskningen viser, at det er sociale arrangementer, der skaber rammen i hold sport. 

Det er bakket op af hovedbestyrelsen, med tilsagn om brug af en pulje af de midler, der ligger fra samarbejdet 

mellem HIF og NBK. 

Sæsonen har derfor budt på en del forskellige tiltag i forhold til, at sikre målet. 

Vi har derfor haft følgende tiltag: 

Liga træning: Fredag den 13. september var Mors-Thys ligatræning henlagt til Nors hallen. Alle var velkommen til at 

se på. Vores ungdoms spillere var dog særlig inviteret, for efter liga holdets træning, blev to af liga spillerne i 

hallen,for at træne vores unge spillere. Det var en god oplevelse, som blev afsluttet med gratis pølser med tilbehør. 

Der var desværre fodboldkamp på samme tidspunkt, hvor nogle af spillerne var deltagere.   
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Liga kamp: Den 26 september var alle ungdomsspillere inviteret til ligakamp mellem de lokale fra Mors-Thy 

Håndbold og Skjern Håndbold. 

Først var der spisning. Herefter kom Marcus Dahlin og fortalte om det at være ligaspiller i Mors-Thy. 

Jule afslutninger: Året sluttede med jule afslutning for de forskellige hold. For senior herrerne kombineret med et 

spillermøde.  

Deltagelse i Cup: U9 holdet deltog i Thy Cup, hvor de fik en god oplevelse. Der gives 100 kr. pr. spiller fra den 

bevilligede pulje. 

U13 drenge deltager i Svane Cup som afslutning på sæsonen. 

Kurser: Det er obligatorisk dom træner at deltage i mindst et kursus pr. sæson. Der er afholdt et af de 

kompetencegivende TRU kursus for alle ungdomstrænere i samarbejde med JHF kreds 2 her i Nors Hallen og 

yderligere to trænere deltager i et kursus udbudt af JHF i forbindelse med Final 4 den 14-15 marts. 

 

   

  

 

Familie Bold: Den 11. januar startede vi året med at afholde ”Håndboldens dag” – som vi her har omdøbt til ”Familie 

bold”  

JHF kreds2s konsulent var på besøg og kunne glædes sammen med os over, at der i år var flere fremmødte end 

sidste år.  

Her blev der brugt penge til velfortjent frugt og saft. 



Det blev her bestemt, at vi afvikler endnu to formiddage med ”Familie bold” i denne sæson. Der er booket og sendt 

invitation ud til 23/2 og 29/3 kl 10.00 -12.00. 

Håndbold Karavane: Ligeledes deltog vi i Håndbold karavanen igen i denne sæson. Denne gang var der lidt færre end 

året før. 

Spiller afgang/tilgang: Vi har ikke haft hold i U11 denne sæson.  

Der er stor forståelse for at nogle spillere søger større udfordringer i klubber der har aldersvarende hold som spiller i 

bedre rækker. Vi har ønsket de spillere, der har taget springet al mulig held, samtidig med, at vi har spurgt ind til, 

hvad der gjorde, de ønskede at flytte, så vi kan blive klogere på hvad vi evt. kan gøre bedre. Til slut har vi også givet 

udtryk for, at de altid var velkommen tilbage. 

Det har vist sig at der alligevel var et ønske fra nogle U11 årgange, om at spille mere bold. Så efter jul har vi haft et 

tilbud til 4. årgang fra Nors og Hillerslev skole om, at kunne træne onsdage fra 16:00 -17.00. Det der blevet taget 

godt imod. 

Hos senior damer har der også været fin tilgang. Det har betydet, at der nu ikke så ofte skal spillere med som ikke 

træner. 

Volley ball: Vi har efter ønske også startet et nyt tiltag – motions volley ball. Vi var så heldige at to tidligere volley 

ball spilere som nu er bosiddende i området har tilbudt at være trænere. Holdet er nu på i alt 8-10 der hver mandag 

spiller volley ball i den lille sal. Et tiltag der er ønske om skal fortsætte til næste sæson. 

 

 

Turnerings opdatering: 

Der brydes nu op i alle rækker til jul, så holdene kommer i grupper, der skulle matche hinanden bedre.  

Det er dejligt, at vi i denne sæson har haft alle vore holds kampe hjemme samtidigt, så der har været fuld program 

flere søndage i Nors Hallen.  

Det er let at følge med i, hvornår og hvor holdene spiller med DHFs app.  

 Her kan man finde de hold, man ønsker at følge og den kan endda blive overført til telefonens kalender. 

Bold og Leg Deltagerne hentes i børnehaven for at mødes i hallen en gang ugentlig til leg med bold/ motorik og så 

målrettet håndbold, som spillerne magter. 

U6/7 Deltaget ved stævner i løbet af en sæson. Her er der mulighed for forældre indflydelse på, hvor og hvor mange 

stævner. Resultaterne fra kampene danner grundlag for sammensætningen af holdene til stævnerne men 

resultaterne er ikke kendt af klubberne. 

U9 pige/drenge startede ud som et hold og efter jul havde vi to hold – godt gået. Her spilles der på den nye 

banetype og efter lidt andre regler – TOTAL HÅNDBOLD. Den spilform kommer spillerne til gode. Der planlægges 

stævner fra kredsen og der påsættes dommere. Her er resultaterne også kun tilgængelig for administrationen, som 

baggrund for gode kampe. 

U11 pigerne/ U11 drenge, måtte vi desværre trække da nogle af spillerne valget, at spille andet sted. 

U13 drenge har haft en hård sæson med mange nederlag. Ved den nye gruppe inddeling har de hentet en sejr i egen 

hal her efter jul samt meget knebne nederlag i de øvrige kampe. 

S2D Her har der været kamp om at komme med fra reservelisten – dejligt med så fin opbakning. De er dog presset 

mod muren, da de er i en S2D pulje med mange stærke hold. De er begyndt at glæde sig til at blive placeret i S3D fra 

næste sæson. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=dk.dhf.haandbold&hl=da


JSH Kæmpede sig til en andenplads før jul og gik derfor med over til næste halvdel med 1 point, som jo kan blive 

afgørende ved sæson afslutning. Her 5 kampe inde i anden halvdel af sæsonen, er de på en ret sikker 2. plads, som 

giver kampe om oprykning til 3. division. SPÆNDENDE. 

S2H: De fortsætter som de slap inden jul, hvor de var i S3. De buldrer derudaf med den ene sejr efter den anden. De 

har endnu ikke tabt en kamp i denne sæson. Stærkt gået og oprykning igen i udsigt. 

 

 

Andet: 

Entre: Vi har i år ikke taget entre til hjemmekampene, selv om de var samlet. Vi har deri mod solgt amerikansk lotteri 

ved hjemmestævnerne. Det har givet lidt i den slunkne kasse, takket være sponsorerede gaver til udlodningen og et 

velvilligt publikum. 

STOR tak til Imerco- Thisted, Yde fod- og hud pleje, DO-MA og A- SPORT 

Valg til udvalget: Der var inden jul meldt dato ud, for valg til udvalget. Denne blev fulgt op af annoncering efter jul 

på Nors BY, Nors Tidende og en besked til trænerne om, at skulle sende besked til spillere/forældre, med opfordring 

til at møde op. Der kom ikke EN ENESTE til valget. 

Udvalget havde dog fået tilsagn fra to kandidater. De indtræder i udvalget på mødet 05.03.20. Her konstituerer 

udvalget sig med fordeling af opgaver. Udvalgets medlemmer arbejder videre med gode ideer og tiltag til glæde for 

håndbolden i NBK. 

 

TAK: 

Til trænere rettes en KÆMPE stor tak for mange timer af jeres fritid som gør, at håndbolden stadig triller i Nors 

Hallen. 

 Tak til øvrige som rækker en hjælpende hånd i udvalget – det er uvurderligt med jeres hjælp. 

Tak for i år til alle spiller for jeres gejst og forældre for jeres opbakning. Vi ses i sæson 20/21 

Personligt vil jeg gerne rette en tak til resten af udvalget for godt og konstruktiv samarbejde. 

Tak til bestyrelsen for opbakning til håndbolden. 

 

 

 

 

 

Nors den 18.02.2020 

Karen Johansen. 

Formand for håndbold udvalget. 


