
Beretning Håndbold 2022 

 

Sæsonen 22-23 er næsten afsluttet. 

Det så lidt skidt ud med hold til denne sæson. Vi var nede med 2-3 hold i forhold til sæson 21.22. 

1 U13P, 1 Senior damer og 1 senior herrer hold – det mindst i klubbens lange historie. 

Det kom dog til, at se lidt anderledes ud da sæsonen var kommet i gang. 

U13P: Der var de samme piger som nyder gavn af, at det er de samme trænere, der har været omkring holdet 

gennem flere år.  

Efter at have deltaget i for turneringen blev de placeret i en B række. Det var en meget stor mundfuld. Så stor, at 

pigerne gav op inden jul men fortsatte med at træne og de deltog i Thy Cup. Holdet og trænerne formåede at holde 

gejsten og startede så efter jul i C rækken. De har vundet og tabt knebent de fleste gange – kun en kamp minder om 

kampene inden jul. Dejligt når det sociale er så godt, at det tåler modgang og øv oplevelser uden, at holdet smuldre. 

Tak for det Kristian og Susanne. 

U15D:  Senior herrer træner Anders Heshe blev også træner for U15D. En årgang hvor der ikke er ret mange spillere. 

Efter et forældremøde hvor vi lovede hinanden at bakke op om de kampe der skulle spilles og spillere der var såvel 

yndere som ældre, lykkedes det at samle et hold som har vundet 3 ud af 4 kampe der er spillet i skrivende stund. Et 

hold der spiller for at vinde men som har sammenholdet i højsæde. 

S2D: Efter Rene Riis er tiltrådt som træner er antallet af spillere kun gået i positiv retning. Dejligt at se, at der kan 

være fremgang i en tid, hvor det er svært at få spiller. Der sættes pris på, at der er kommet en træner på og at Rene 

er så passioneret, som har er. 

Efter 5 kampe er de placeret midt i puljen. 

JSH: Det var spændende hvordan det ville gå i denne sæson. Nedrykkere fra 3.D- afgang af spillere – det var svært at 

spå. Det eneste positive var egentlig at Anders Heshe sagde ja til endnu en sæson. Det giver altid noget at spillere og 

træner kan fortsætte samarbejdet. Det gjorde det også. Der var fremskridt men stadig var der afbud, sygdom m.v. 

der spændte ben for holdet. Placeringen til jul sikrede endnu kampe i JSH. – OHHHH hvilken pulje- Nordthy 2, 

NibeHK2, Hjallerup IF3, Mejlby- Haverslev og Åbybro HK - den så godt nok træls ud. 

Men julen havde givet fornyet energi eller også det faktum, at de første 4 kampe var der skader, sygdom, 

karantæner som gjorde at holdet ikke stillede i stærkest opstilling. På trods så vandt de alle 4 kampe og ligger d.d. på 

1. pladsen i puljen foran Nordthy. Det har været fantastisk seværdig håndbold holdet har leveret. 

S3H: Efter jul tilmeldt vi endnu et herrer hold. De skal efter reglerne starte i S3H. Det har vi forsøgt om det kunne 

ændres til S2H da deres sejre er mellem 10 og 18 mål – er resultatet +53 mål. Kun en enkelt er endt uafgjort. Det har 

vist sig, at der er en hel del, der gerne vil motionere og hygge sammen så det har fungeret godt. 

 Kent Andersen og Rene Riis har sammen sikret at holdet har fået tøj med og spillere nok til de enkelte kampe. STOR 

tak til dem. 

Dommer :En ting der har været drøftet på mange plan og mange steder er dommer situationen.  

Der er afgang fra dommer gruppen grundet alder og en adfærd mod dem som gør at de stopper. 

Det er bestemt et problem. 

Der er ingen tvivl om, at dommerne skal behandles med respekt. 



 De gør det næste frivillig i de rækker vi spiller i. 

 Men det er ikke kun spillere, træner og publikum der jager dem væk – det er generelt en samfunds ændring i 

adfærd over for vore medmennesker. 

 Den er blevet langt mere – måske for – fri, kombineret med et udgangspunkt, hvor vi alle er os selv nærmest og 

meget nærtagen. 

Men problemet går begge veje. Forbundet skal også være klar på, at klæde dommerne bedre på til at nøde nutiden 

spillere, trænere og publikum. 

Derfor skal dialogen være gensidig mellem klubber og dommere/ Forbund. En sådan dialog deltager Nors BK gerne i. 

Tak til Casper Søe Larsen og Martin Ø. Andersen for at i tager tørnen som dommere. 

 

Der er dog et par spillerunder igen inden der lukkes helt ned. 

Det kan bestemt anbefales at besøge Nors Hallen og se god håndbold. 

 

 547366  Lør 11-03-2023 

13:30 

(2x20) U-15 Drenge B Pulje 1 Nors BK Nr. Søby IF 2 

Norshallen 

Norshallen 

 548764  Lør 11-03-2023 

14:15 

(2x20) U-13 Pige C Pulje 2 Nors BK HRH/Oddense 

Norshallen 

Norshallen 

 544356  Lør 11-03-2023 

15:30 

(2x30) Jyllandsserien Herrer Pulje 1 Nors BK Aabybro HK 

Norshallen 

Norshallen 

 546574  Lør 11-03-2023 

16:40 

(2x25) Serie 3 Herrer Pulje 5 Nors BK 2 Sjørring HK 

Norshallen 

Norshallen 

 

 

 

 

 

547372 Lør 25-03-2023 

12:20 

(2x20) U-15 Drenge B Pulje 1 Nors BK Mors Håndbold Drenge 4 

Norshallen 

Norshallen 

 546824  Lør 25-03-2023 

13:05 

(2x30) Serie 2 Kvinder Pulje 1 Nors BK TØK/Hjortdal 

Norshallen 

Norshallen 

 548770  Lør 25-03-2023 

14:15 

(2x20) U-13 Pige C Pulje 2 Nors BK Midtthy HK 

Norshallen 

Norshallen 

 544362  Lør 25-03-2023 

15:30 

(2x30) Jyllandsserien Herrer Pulje 1 Nors BK Hjallerup IF 3 

Norshallen 

Norshallen 

 

Tak for et godt samarbejde med konsulenten og kredskontoret. 

Tak til medlemmer at Håndbold Udvalget 

Tak for de mange gode oplevelser jeg har fået gennem mange år i Nors BK. 

Jeg  har valgt, at det slutter sammen med sæson 22-23. 

God vind til klubben fremover. 

 

 

På Håndbold udvalgets vegne 

Karen Johansen 

https://haandoffice.dhf.dk/TeamCard/Show.aspx?id=1999109
https://haandoffice.dhf.dk/TeamCard/Show.aspx?id=2000507
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https://haandoffice.dhf.dk/TeamCard/Show.aspx?id=1999115
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