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Præsentation af FC THY Piger: 

Når nytænkning skaber fem hjemmebaner! 
 

Spillerudviklingskonference 
Lørdag den 25.januar 2020 
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FC THY Piger bliver grundlagt i 2014 som 
et klubsamarbejde mellem fem klubber i 
Thy i et forsøg på at redde pigefodbolden 
i et meget tyndtbefolket område af 
Danmark.  
 
De fem moderklubber er:  
Koldby – Hørdum IF, Nors Boldklub, 
Frøstrup -  Hannæs IF, IF Nordthy og 
Thisted FC.  
 
I forbindelse med ansøgning om U18DM 
licens, første gang i 2016, bliver der lavet 
en overbygningsaftale for U18, som 
samtidig tiltrædes af Skyum 
Idrætsefterskole, som er en klub under 
DBU Jylland. 

 
Der er stor forskel på moderklubberne 
Thisted FC:  
• Den største klub, ca. 60% af spillerne 
• Pigelicensklub i fire sæsoner 
• Danmarksmester U18DM 2013 
• Mange ”huller i årgangene” 
• Har samarbejdet med Koldby-Hørdum  
Koldby – Hørdum IF:  
• Få spillere på alle årgange 
Frøstrup – Hannæs IF:  
• Næsten ingen pigespillere 
• Går med i samarbejdet for at gøre 
pigefodbold synlig i lokalsamfundet 
Nors B. og IF Nordthy:  
• Mange dygtige piger 
• Mange ”huller i årgangene” 
• De to klubber er vant til at samarbejde 
 

FC THY Piger – Hvem er vi? 
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Koldby Hørdum IF 

Thisted FC 

Nors Boldklub 
       

      IF Nordthy 

Frøstrup Hannæs IF 

45 km. 

FC THY Piger – De 5 moderklubber 
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FC THY Piger 2014 - 17  

”Breddeprojekt”, der havde til formål at redde 
pigefodbolden i  
”Breddeprojekt”, der skal redde pigefodbolden i THY.  
Målet er, at pigerne kan træne og spille kamp sammen 
med  piger på samme alder og niveau 
 
 

FC THY Piger 2017 - 20 

 
 
”Bredde og elite” går hånd i hånd. Et stort fokus på at få 
mange piger til at spille fodbold, sammenholdt med 
dygtige trænere, gør at der ud af bredden vokser en elite  
 
 

FC THY Piger 2017 
Vi får tildelt licens til U18DM 
Seniorfodbold samles i overbygningen FC THY – Thisted Q 

FC THY Piger – Historisk udvikling 
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Thisted Kommune, areal:                1074 km2 

Thisted Kommune, indbyggertal:    43660 personer 
Thisted by, indbyggertal:                   13423 personer 
Thisted Kommune, befolkningstæthed:    40,7 per/km2 

FC THY Piger – Fakta om THY 

 
 
 
 
 
Nationalpark Thy er Danmarks 
første nationalpark, oprettet i 
2008.  
 
Nationalparken er 244 km2 . 
 

Kyststrækningen mod Vester-        
havet  udgør  ”Cold Hawaii”, 
som er Danmarks bedste surf 
spot.   
 
Hanstholm havn  er Danmarks 
største havn for konsumfisk. 
 
Kystlinjen i Thisted Kommune 
er 226 km. 
 
 
 
 
 

FC THY Piger vil gerne ses som det friske pust fra vest 
 

Vores modstandere mener, at det altid blæser i Thy. 
Det er ikke rigtigt; når det ikke blæser så stormer det… 
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FC THY Piger – Et samarbejde uden en store - og en lillesøster 

Vi træner i en rotation lige meget i 
alle fem moderklubber 

Vi spiller kamp i en rotation mellem 
alle fem moderklubber 

Alle hold træner samme tid og 
samme sted 

Ligeværdigt samarbejde, hvor 
pigerne beholder deres medlemskab 

i moderklubben 

Ligeværdigt samarbejde, der ledes af 
et samarbejdsudvalg, som består af 

to personer fra hver moderklub 

Ligeværdigt samarbejde, hvor vi vil 
arbejde på, at pigefodbold bliver den 

største pigeidræt i Thy 
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FC THY Piger – Vindere af danskernes idrætspris 2017 

Når FC Thy Piger ender som vinder af den prestigefyldte pris, skyldes det i høj grad de 
perspektiver, der ligger i initiativet.  
Det forklarer DIF's formand, Niels Nygaard:  
”Samarbejdet i Thy er et meget spændende initiativ, fordi det viser, at der er en vej ud 
af de udfordringer som mange små foreninger oplever i disse år: foreningerne i 
nabobyen skal ses som en samarbejdspartner og ikke som en rival. Det kræver et 
opgør med mange års vanetænkning, men de fem klubber, der nu udgør FC Thy Piger, 
har vist, at det kan lade sig gøre. Det er et stærkt signal at sende til hele idræts 
Danmark. Derudover må jeg sige, at jeg er meget imponeret over de resultater, som 
samarbejdet har udmøntet sig i med flere medlemmer og et højere sportsligt niveau.” 

TV2 Midt/vest skriver om FC THY Piger: 
I Thy er naboklubberne ikke rivaler. De er nære samarbejdspartnere. 
Og det er lige præcis det, der har været med til at sikre FC Thy Piger Danskernes 
Idrætspris ved DR’s store awardshow SPORT 2017 i Boxen i Herning. 
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Præsentationsvideo lavet af P4 Midt og vest 

https://www.limfjordupdate.dk/danskernes-idrtaetspris-se-fc-thy-piger-video-her  

https://www.limfjordupdate.dk/danskernes-idrtaetspris-se-fc-thy-piger-video-her
https://www.limfjordupdate.dk/danskernes-idrtaetspris-se-fc-thy-piger-video-her
https://www.limfjordupdate.dk/danskernes-idrtaetspris-se-fc-thy-piger-video-her
https://www.limfjordupdate.dk/danskernes-idrtaetspris-se-fc-thy-piger-video-her
https://www.limfjordupdate.dk/danskernes-idrtaetspris-se-fc-thy-piger-video-her
https://www.limfjordupdate.dk/danskernes-idrtaetspris-se-fc-thy-piger-video-her
https://www.limfjordupdate.dk/danskernes-idrtaetspris-se-fc-thy-piger-video-her
https://www.limfjordupdate.dk/danskernes-idrtaetspris-se-fc-thy-piger-video-her
https://www.limfjordupdate.dk/danskernes-idrtaetspris-se-fc-thy-piger-video-her
https://www.limfjordupdate.dk/danskernes-idrtaetspris-se-fc-thy-piger-video-her
https://www.limfjordupdate.dk/danskernes-idrtaetspris-se-fc-thy-piger-video-her
https://www.limfjordupdate.dk/danskernes-idrtaetspris-se-fc-thy-piger-video-her
https://www.limfjordupdate.dk/danskernes-idrtaetspris-se-fc-thy-piger-video-her
https://www.limfjordupdate.dk/danskernes-idrtaetspris-se-fc-thy-piger-video-her
https://www.limfjordupdate.dk/danskernes-idrtaetspris-se-fc-thy-piger-video-her


FC THY PIGER 10 
 FC THY PIGER        ET FRISKT PUST FRA VEST 

Glæd dig til at se og høre 
mere om FC THY Piger på 

Spillerudviklingskonferencen 
i Kolding den 25.1. 2020 

Networking i Thy 

Vi ses på 
Spillerudviklingskonferencen i 
Kolding, hvor I kan se og høre 

mere om FC THY Piger 


