
 Dagsorden fra  møde  23.11.22 

  
Møde  

  
Nors boldklubs håndboldudvalg 
  

  
Deltagere  

 
 Camilla Amtoft Odde, Kristian Jensen, Susanne Sørensen, Karen Johansen og  Matti Landbo 
Fraværende:   
  

  
Tidspunkt  

  
kl. 18.30 – 21:00 
  

  
Sted  

  
Nors Hallen, 7700 Thisted – lille mødelokale 
  

  
Punkt  Emne  Referat  Ansvarlig/tid 
1  Sæson 22-23:  

1: Karen 
• Trænere i denne sæson  
• Tøj til trænere, 
• Kontrakter,  
• Spillertøj 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2: Camilla 
Træning 
Børneattester 

1:       
   Der har været skiftet ud i gruppen af       
ungtrænere. Der er nu Gloria, Maja, Victoria 
og Lærke. 
Trøjer er bestilt til dm der manglede. 
Kontrakterne er lidt træge at få lavet, da der 
er flere udskiftninger i træner delen og 
manglende data at sætte ind. KJ går i hallen 
1/12 og får de fleste underskrevet og herefter 
lagt i Dropboks. 
Der er ikke sket noget med spillertøj til 
holdene.  
Der bestilles tøj til U13P (sæt)  
SD her skal bestilles spillertrøjer, Susanne 
finder ud af størrelserne.  
Det bliver klub betalt sæt til SD. 
Der er OBS på tilmelding af et hold S3H efter 
jul – har vi tøj til dem? 
 
2.      
U3-5: Der er mange på de yngste hold – dejligt 
U6-8: ca 11spillere 
U13: 10 – det samme som sidste år 
U15 : 11-13 spillere. 
S2D: Det samme som sidste år 
JSH: 15 spillere. 
U13 er udmeldt af turneringen i de sidste 
kamp i 22, de var klart overmatchet i B 
rækken. 
U13P ønsker 2 x træning- Torsdag 17.00- 
18:00. Besked til Camilla så der kan bookes 
Det undersøges om der er basis for at tilmeldt 
et hold S3H efter jul. 
U13P tilmeldes i C rækken efter ombrud. 

 
 
 
 
KJ 
 
 
 
 
 
 
KJ 
U13P: Der er afgivet 
størrelser og 
bestilling til 
Intersport. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CA 
 
KJ 
 
KJ 



Der er styr på børne attesterne. 

2 Aktiviteter i sæson 22-23: 
 
1:Håndbold karavane KJ 
2.Hjemmestævne KJ 
3:Kampplan efter jul KJ 
4:Håndbold kamp 3.12 CA 
5:Bambusa salg CA 
 

 
 

1. Vi havde besøg af godt 100 elever fra 
Nors skole. Under super god ledelse 
af elever fra Idrætslinjerne på Østre 
Skole og Handels gymnasiet. 
Efterfølgende var Trille og Trolle på 
besøg i børnehaven i Nors og 
Hillerslev. 
Der er spottet nogle stykker fra 
Hillerslev i de yngste grupper. 

2. Svært med hjemmestævner med så 
få hold og hvor der ofte bliver 
ændret. Kamp programmet. Der er 
aftale at klubben servere kaffe/saft 
og æbleskiver de sidste to gange der 
er hjemmekampe. 

3. Der er nu kommet plan for 
planlægningen af kampe efter 
ombrud. Der skives på trænerlinjen 
så vi kan få datoer hvor holdene ikke 
kan spille. 

4. Der er tilmelding fra U13P + en del 
trænere. Klubben er vært ved mad 
inden kampen. 

5. Der er godt gang i salget. 
Der gives 50kr pr. solgt enhed til 
holdkassen. Salget slutter 01.12. 

 
 
 
 
 

3   Stævner: 
1:Retningslinjer 
2:Thy CUP 
 
 
 

1. Stævne 1: Klubben betaler for 
trænere og holdgebyr+ 100 kr. for 
hver spiller. 
Stævne 2: Klubben betaler for 
trænere og holdgebyr. Der kan søges 
tilskud fra Paddelfonden til 
deltagergebyr for spillere. 

2. U13P Bemander dommerbord i Nors 
Hallen og tjener dermed 2500 kr. til 
holdkassen. Beløbet udbetales af 
Thisted IK. 

 
 
 

4 Nyt fra: 
1:Bestyrelsen CA 
2.Nors Hallen KJ 
3: Ungdomansvarlig: SS 
4: Formanden 
 
 

1 Det er besluttet at lave 
Julemarked på Vendbjerg 26.11 – 
se opslag. 
Bambusa: Se punkt 2 

      Der er mulighed for at byde ind på       
de 2 billetter klubben har til Sport 
2022.  

 
 
 



Klubben arr. aften med Peter 
Schmeichel og The Ones torsdag 
d. 09.03.23 

2 Der er problemer med unge om 
tirsdagen som larmer så det ikke 
er muligt at gennemføre træning. 
Der er orienteret om problemet 
og lavet aftale med såvel vores 
træner som lederne fra 
ungdomsskolen. 
Byggeplanerne er lidt i 
tænkeboks. 
Der er kommet ny pokalskab i 
cafeteriaet. 

3 Gulvet i hallen er stadig mega 
glat. KJ tager det med videre. 

4 Der er kommet afslag fra Thy- 
Mors Energi på ansøgning om 
spillersæt til ungdomsholdene 
 

 
 

5 Udvalget: 
Udvalget 23-24 – Hvem er med? 
 
 
 

 
Camilla og Susanne fortsætter. 
Der drøftes hvordan der kommer flere med. 
Kan forældremøder være en vej? 
KJ laver en årsplan med oversigt over hvad og 
hvornår ting skal laves – tilmeldinger, 
kampplanlægning m.v. 

 
 
 
 
 
KJ 

6 Evt. 
 
 
Punkter til næste møde: 
 
Næste Møde 
 

  Kristian klæder ung trænere på til træningen 
af de yngste med Trille Trolle konceptet. 
 
 
 
18.01.23 kl. 18.30  Lille mødelokale – Nors 
Hallen  
 

 

 

 

 

 

 


