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Hovedbestyrelsen         

Martin Rotbøll  51 38 66 31  mro@netip.dk 

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

Thomas Ringsborg  21 68 04 68 Næstformand  

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

Ikke medlem af 
bestyrrelse 

    

Repræsentant hallen Fra håndb. udvalget    

Ingrid Ottesen Nellikevej 24 60 62 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 

Michael Dalgaard  20 48 69 90 ungdom  

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 

Susanne Sørensen Skovstedvej 36 50 70 90 85  ssso1981@gmail.com 

     

Inspektør Henning Yde 40 71 90 85  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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 Indvielse af Padelbane. 

NORS:Nors Boldklub inviterede lørdag til den officielle indvi-
else af klubbens nyeste tilbud, en padelbane. Men banen 
stod faktisk klar allerede 1. juli, og sporten, som er ret ny i 
Danmark, har allerede fået masser af fans.  
 
Padel er en kombination mellem tennis og squash. Banen i 
Nors er blandt de første i denne del af landet, og da der er 
tale om en indendørs bane i en uopvarmet hal, vil den kun-
ne benyttes året rundt. 
 
I løbet af sommeren er banen blevet benyttet flittigt af både 
thyboer og turister. Ingrid Ottesen, der er kasserer i Nors 
Boldklub, fortæller, at man 1. september allerede var nået 
op på 130 medlemmer. 
 
Banens betydning for klubben er meget større, end vi havde 
turdet håbe på. Vi får nye medlemmer, og banen skaber liv 
heroppe i mange timer af døgnet, fremhævede Martin Rot-
bøll, formand for boldklubbens bestyrelse, da han holdt tale 
ved indvielsen. 
 
Han takkede også både erhvervslivet og de mange frivillige, 
der har lagt et stort stykke arbejde i at få etableret banen. 
Det frivillige arbejde har nok en værdi af i hvert fald 250.000 
kroner, vurderer Ingrid Ottesen. 
 
Det kommer oveni selve udgiften til banen, som beløber sig 
til 950.000 kroner. Klubben har fået tilskud fra en lang ræk-
ke fonde, puljer og sponsorer samt fra Thisted Kommune, 
så Nors Boldklub kunne nøjes med at lægge under 200.000 
kroner af klubbens egne penge. 
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At vi kom først betyder meget. Det har været nemmere at få 
penge fra fonde. Nu er padel ikke en nyhed længere, siger 
Ingrid Ottesen. 
 
Det var borgmester Ulla Vestergaard, der var blevet bedt om 
at klippe det røde bånd ved indvielsen. Også Esben Odders-
hede, formand for klima-, miljø- og teknikudvalget, samt Stef-
fen Kjær Thiesen, formand for folkeoplysningsudvalget, var 
inviteret. 

Thisted Kommunes tekniske forvaltning og fritidsafdelingen 

har været en stor hjælp i hele fasen, understreger Ingrid Otte-

sen. 

De tre spillede sammen med Michael Axelsen fra Sparekas-

sen Thy en lille opvisningskamp og beviste, at selv om man 

ikke kan reglerne på forhånd, lærer man dem hurtigt. 
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Regler for COVID-19 til fod– og håndbold. 
 
COVID-19 har stadig et fast tag i samfundet og derfor er det 
vigtig for os at opridse de retningslinjer, der gælder ifm. Fod-
bold/håndbold og kampe på Vendbjerg og i hallen. 
 
På pressemødet d. 18/9-20 blev det offentliggjort at forsam-
lingsforbuddet sænkes til 50 personer i hele landet. Så der er 
stor grund til fortsat at tænke sig meget godt om – og være 
påpasselige. 
 
Det er vigtigt at vi alle fortsat bruger vor sunde fornuft - og 
husk hvis du er i tvivl - så skal du nok træde et skridt tilbage 
eller blive hjemme. Dette gælder alle. 
 
HUSK: Der skal fortsat sprittes hænder til hver træning og 
kamp; før, under og efter og reglerne fra vor genåbningsplan 
er fortsat gældende på hele området. 
 
Kampene afvikles fortsat – helt fra de små til seniorer. Vær 
dog opmærksom på at I på udebane igen kan blive mødt med 
nye restriktioner. 
Du må fortsat gerne komme som tilskuer til kamp på Vend-
bjerg - du skal dog blot huske: 
 
1. Hold mindst 1 meters afstand mellem hinanden (både ved 
ankomst, under kampen og efter kampen) 
 
2. Du skal sidde ned under kampen. Så tag din egen festival-
stol med for du skal sidde ned. 
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 Ved kampbanen,  kan tilskuere stå op, hvis man står med 
mindst 1 meters afstand og står på udvendig side af banden/
gelænderet lænet op af banden/gelænderet - stillestående 
På denne måde kan vi hjælpe hinanden med at fordele tilskue-
re og undgå mylder. 
 
Ved Kampe i hallen, skal hallens regler følges til fulde. 
Støt op og vis holdene i er der, men vis omtanke. 
 
Med venlig hilsen. 
Nors Boldklub Bestyrelse. 

Åbningskamp ved indvielse af 
padelbane. 

den 12 sep. 2020. 
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 Støt Nors BK 

 
Nors BK har indgået en partnerskabsaftale  
med Thisted Forsikring. 
 
Det betyder, at alle kan donere penge til klubben ved at aftale et 
møde med Thisted Forsikring. 
 

Hvordan fungerer det, tænker du? 
Trænger du til en forsikringsgennemgang og overvejer Thisted 
Forsikring som dit selskab, giver Thisted Forsikring 250 kr. til 
klubben ved booket møde og yderligere 250 kr., hvis du bliver 
kunde.  
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 med op til 500 kr. 

 

Sådan gør du 
 
Bestil et møde med assurandør Peter Agesen. Det kan du gø-
re på Thisted Forsikrings hjemmeside : 
 
www.thistedforsikring.dk/sponsorater  
 
eller ved at scanne QR-koden heruder. Du kan også bare rin-
ge eller skrive direkte til Peter. 

 

Kontakt din assurandør 
Peter Agesen 
Tlf. 23 72 65 28 
Mail: pa@thistedforsikring.dk 
 
www.thistedforsikring.dk/sponsorater 
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Med støtte fra Toms Guldpulje,  

vil Nors Boldklub gerne invitere familier i Nors  
til at prøve padel tennis. 

 
Årlig pulje til familieidræt  
 
Familietid er kvalitetstid. Derfor har Toms og Danmarks Idræts-
forbund skabt Toms Guldpulje. Puljens formål er at forgylde 
initiativer, der kan få flere familier ud og røre sig. I år har Nors 
Boldklub og 90 andre idrætsforeninger fået støtte til familie-
idrætsaktiviteter. 
 
I Nors Boldklub skal støtten bruges til at familier kan komme og 
prøve at spille padel tennis på vores nye bane på Vendbjerg. 
 
Er du og din familie interesseret i at prøve padel så tag ende-
ligt fat i os så vi kan få reserveret tid til jer. Det er via støtten fra 
Toms Guldpulje ganske gratis for dig og din familie. Nors Bold-
klub stiller alt udstyr til rådighed, så i skal blot finde kondiskoe-
ne frem.  
 
I første omgang gælder tilbuddet til og med uge 45. 
Skriv til os på facebook eller ring til Martin på 51386631. 
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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. 

  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 spilles altid bedst af 3 sæt. 
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Følgende besked er kommet i aften 
3. Div herrer er de eneste der spiller deres kampe som plan-

lagt 

 

Turneringsudvalget i Jydsk Håndbold Forbund har her til af-

ten besluttet, at der trykkes på pauseknappen for turnerings-

håndbold med virkning fra og med 25. september til og med 

16. oktober 2020. 

  

Årsagen skal findes i det stigende antal smittede i Jylland og 

en generel utryghed fra foreningsledere, spillere og forældre 

om at spille kampene, hvor man møder mange, som man ik-

ke er i daglig kontakt med. 

  

Pausen i turnering gælder for følgende rækker: 

-        Jyllandsserien 

-        Serie 1, 2, 3 og 4 

-        Ungdomshåndbold fra U9 til og med U19 (dog undtaget 

U19 liga) 

  

Derudover opfordrer turneringsudvalget til, at der ikke afvikles 

træningskampe eller private stævner i samme tidsrum. Der 

kan stadig trænes så længe de gældende retningslinjer over-

holdes. 

  

Turneringsudvalget vil i uge 41 komme med en udmelding 

om, hvordan turneringen skal genoptages. Det betyder, at de 

kampe der pt. er planlagt, bliver stående i HåndOffice indtil 

denne udmelding foreligger. 

   

Sportslige hilsner 

Jydsk Håndbold Forbunds Turneringsudvalg 
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v/Sanne og Carsten 
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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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Tlf.: 97 98 15 49  mobil: 40 79 15 49 

Susan Haugstrup Sørensen 
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Håndbold starter igen!  
Hvor er det dejligt at det igen er muligt at spille håndbold. 
Det er håndbold sammen med Covid-19 retningslinjer. 
Da vi ikke er så mange spillere på de forskellige hold er 
det lidt lettere at sikre afstands kravene. 
Der hvor den største forandring bliver er ved vores hjem-
me kampe. 
 
Her skal vi sikre at publikum fra en kamp til den næste ik-
ke kommer i tæt kontakt. Ligeledes skal spillere fra de to 
hold ikke komme i tæt kontakt uden for banen. Der vil der-
for blive opsat anvisninger i hallen som vejleder såvel pub-
likum som spillere. 
 
Under kampene vil der være en ansvarlig hal leder som 
hjælper fra klubben 
Vedr omklædning til kamp: 
Da vi kun har 6 omklædningsrum og der pt kun må være 6 
i hvert omklædningsrum vil det kræve 2 omklædningsrum 
pr hold. 
 
Mit forslag er derfor at 
Hjemmehold klæder om før og efter kamp hjemme. 
Det giver plads til udeholdene. 
 
3. Division klæder både ude og hjemme hold om i hallen. 
Omklædningsrummet vil blive eneste sted de kan have 
kampoplæg. 
 

SE HER! 
Gode råd til spilleren 
• Bliv hjemme, hvis du er i risikogruppen, og tal med din 
familie, om der er familiemedlemmer i risikogruppen. 
• Bliv hjemme hvis du har symptomer som feber, hoste og 
muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde sympto-
mer. 
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• Respekter og efterlev alle anvisninger fra din forening og 
din træner. 
• Ankom til træning tidligst fem minutter før start og forlad 
træningsstedet umiddelbart efter træningens ophør. 
• Kom omklædt og bad hjemme efter træning. 
• Medbring din egen fyldte drikkedunk til træning. 
• Placer din taske og andet udstyr minimum to meter fra 
dine holdkammeraters. 
• Medbring håndklæde til at tørre sved af med. 
Husk god håndhygiejne før, under og efter træning – med-
bring selv håndsprit. 

Gode råd til forælderen 
Er du eller din familie i risikogruppen, så undlad at sende 
dit barn afsted til træning. Tal med dit barn om det. 
• Hold dit barn hjemme fra træning, hvis barnet viser symp-
tomer som feber, hoste og muskelømhed – og forklar, at 
barnet straks skal blive hentet under træning, selv ved mil-
de symptomer. 
 
• Respekter og efterlev alle anvisninger fra dit barns for-
ening og træner. Sæt dig ind i retningslinjerne og forklar 
dem til dit barn. 
• Sørg for at dit barn er klar til træning, det vil sige, at dit 
barn er omklædt hjemmefra, har fyldt drikkedunk, medbrin-
ger egen bold, håndklæde til at tørre sved af med og hånd-
sprit. 
• Sørg for at dit barn tager hjem/bliver hentet umiddelbart 
efter træning. 
Hvis du kører dit barn til træning, så kør hjem og kom igen, 
når træningen er færdig. Hvis du bliver, så husk at holde 
afstand til andre spillere, trænere og forældre. 
• Husk at anerkende de frivillige med et smil, et nik eller et 
TAK. 
 
Nors BK håndbold 
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