
Dansk Håndbold Forbund
Årsberetning 2020



Dansk Håndbold Forbund
Årsberetning 2020

Indholdsfortegnelse
Beretning 2020

Formandens Beretning S. 4

Oversigt bestyrelsen og udvalg S. 8

Eliteudvalget S. 11

Dommerudvalget S. 14

Elitedommerudvalget S. 16

Uddannelsesudvalget S. 17

Bredde- og Udviklingsudvalg S. 18

Turneringsudvalget S. 21

Arrangementsudvalget S. 23

Udvalget for Beach Handball S. 24

Beachlandshold S. 25

Disicplinærinstansen for Håndboldliga og 1. division S. 26

Disciplinærinstansen for øvrige rækker S. 29

Håndboldens Appelinstans S. 30

DHF’s Voldgift S. 31

Årsrapport 2019/Budget 2020 S. 33



Årsberetning 2020 Årsberetning 2020

4
Dansk Håndbold Forbund

5
Dansk Håndbold Forbund

Bestyrelsen og det politiske 
virke
Hele verden blev forandret i starten af 
2020, da vi blev bekendte med Covid-19 
pandemien, der satte ind og ændrede 
vores levevis og vilkår ganske betrag-
teligt. 

Det danske samfund blev lukket helt 
ned d. 12. marts, hvorefter håndbolden 
pludseligt blev noget sekundært i for-
hold til sygdom og helt andre vilkår at 
leve på. 

Alt gik i stå og har været i stilstand ind-
til juni måned, hvor samfundet gradvist 
begyndte at genåbne. 

OL skulle have været afholdt i Japan. 
Men blev som alt andet udsat – til 2021. 
Dette gør naturligvis, at vi dermed kan 
smykke os med titlen, OL-guldvinder i 
mindst 5 år!

Formandens politiske beretning 2020 Dette grundige arbejde medførte en 
række udsendelser af råd og vejlednin-
ger til klubberne og en særlig hjemme-
side blev oprettet til formålet. 

Det er meget vigtigt, at vi kommer godt 
i gang med håndbolden igen efter en 
lang pause. Dette kræver en særlig næn-
som opstartsfase for at undgå skader.

Jeg havde håbet, at vi på dette repræ-
sentantskabsmøde skulle tage stilling 
til et eller flere forslag om en ny struk-
tur for håndboldens organisering i Dan-
mark. Sådan gik det desværre ikke.

Efter at distriktsforbund, region og kred-
se, der alle havde sæde i en styregrup-
pe, havde nikket ja til et kommissorium 
for det indledende arbejde, gik arbejds-
gruppen i gang. Dette arbejde resulte-
rede i interview af knap 100 medarbej-
dere og politikere i hele Danmark. Efter 
flere anerkendende møder i styregrup-
pen, fik denne endeligt forelagt arbejds-
gruppens konklusioner på de mange in-
terview. 

Der var nogle meget klare resultater. Al-
le var enige om at der var behov for at vi 
blev organiseret i færre enheder, hvoraf 
langt de fleste mente, at et DHF og 4 en-
heder var mest optimalt. Spørgs målet 
om hvorvidt de ansatte skulle være an-
sat af DHF eller af det enkelte område, 
blev   meget omdiskuteret. Alle var eni-
ge om at der skulle ske et professio nelt 
løft, men ikke om hvordan dette skul-
le ske. Der var heller ikke enighed om 
hvorvidt det enkelte område skulle have 
selvstændig økonomi eller tilhøre DHF-
økonomien med eget budget. Måske 
var personspørgsmål også blevet den 
afgørende faktor, som alle i startfasen 
benægtede ville få betydning. 

I hvert fald gik processen helt i stå li-
ge inden Covid-19 satte en stopper for 
al aktivitet.

Efter at vi er kommet i gang igen, er der 
kommet så mange positive tilkendegi-
velser om, at der fortsat er en vilje til 
at ændre strukturen. Så nu tager vi hul 
på arbejdet igen. Så håber jeg, at vi til 
repræsentantskabsmødet i 2021 har et 
eller flere forslag klar til drøftelse og be-
slutning. 

Covid-19 gjorde også at DHF’s og 
distrikts forbundenes administra tioner 
luk  kede ned. Alle måtte i starten arbejde 
hjemmefra og gradvist gik man over til 
at hjemsende personale med lønkom-
pensation fra en af regeringens hjælpe-

Men også alt international håndbold er 
udsat eller aflyst. Alle ungdomsmester-
skaber er søgt flyttet til 2021. På klub-
siden afvikles kun CL Final4 for herrer i 
december måned. Det bliver spænden-
de at se, hvordan situationen i Europa 
kommer til at påvirke de internationale 
klubturneringer sæson 2020-2021. 

Vi er også spændte på, hvilke vilkår det 
giver håndbolden i Danmark fremadret-
tet. Hvor mange tilskuere må der luk-
kes ind i hallerne i den kommende tid? 
Er publikum klar til atter at komme i hal-
len? Kommer der en anden bølge af Co-
vid-19? Hvordan ser det ud med vores 
kommercielle partnere? Der er langt fle-
re spørgsmål end der er svar på nuvæ-
rende tidspunkt. 

Således står vi overfor et DA EM i de-
cember på dansk og norsk grund. Men 
det må være en forudsætning, at vi får 

en økonomisk garanti fra EHF for at kun-
ne afvikle dette mesterskab.

Vi fik en ny landstræner for DA, idet Jes-
per Jensen blev præsenteret for pressen 
og publikum d. 2. marts. Imidlertid gjor-
de Covid-19, at han først kunne samle 
sit nye hold d. 8. juni. Det var en hård 
start for Jesper. Men vi glæder os me-
get til at se hvordan holdet performer 
på hjemmebanen i december måned på 
trods af den svære start.

Som en følge af Covid-19 nedsatte DHF 
en task force, der skulle komme med 
anbefalinger til handlinger, der skulle 
sikre en god opstart af håndbolden igen 
efter en lang pause. Denne task force 
bestod af en række politikere med Be-
tina Lyng-Bjerre og Anders Fredsgaard i 
spidsen sammen med en række admini-
strative ansatte og nogle indkaldte eks-
perter. 

pakker. Dette har givet en helt natur-
lig stilstand med en lang række opgaver. 
Men det har også givet anledning til en 
anden måde at anskue hjemmearbejde 
på. For længe var dette eneste mulig-
hed. Og med flittig brug af virtuelle mø-
der via Teams, viste det sig muligt at af-
holde bestyrelses-, udvalgs- og andre 
møder i et hidtil uset omfang.

Dette bør afspejle sig i en ny måde at 
tænke møder på. For det giver mange 
besparelser på såvel tid, kørsel og for-
plejningskontoen, at afholde møder på 
denne måde. Møderne bliver mere ef-
fektive, men mindre personlige. 

Så mon ikke vi vil se flere virtuelle møder 
fremadrettet?

Det er også årsagen til at vi i år skal tage 
stilling til et forslag om at repræsentant-
skabsmøder fremover KAN afholdes vir-
tuelt. Dette har vi hidtil ikke kunnet. 

Nødret gjorde det muligt, at vi afholdt 
et ekstraordinært repræsentantskabs-
møde i anledning af en sag om lukning 
af vores turneringer. Denne sag omtaler 
jeg senere i beretningen. 

Bestyrelsen har afholdt 9 møder i den 
forgangne sæson, hvoraf møderne i 
marts måned og november måned har 
været med deltagelse af udvalgsfor-
mænd. Mødet i november måned er 
det årlige budgetmøde, hvor budget-
tet for det kommende år behandles og 
sædvanligvis vedtages. Det virker rigtig 
godt, at udvalgene får mulighed for at 
fremlægge og drøfte sammenhængen 
mellem aktiviteter og budgetforslag 
med bestyrelsen. Ligesom det giver en 
bedre gensidig forståelse for behov og 
muligheder.

To af de afholdte møder har været virtu-
elle møder. Dette har fungeret ganske 
fint, om end møderne ikke ville have eg-
net sig til større debatter og behandling 
af komplicerede problemstillinger. 

Såvel Divisionsforeningen Håndbold som 
Håndboldspillerforeningen er fortsat re-
præsenteret i bestyrelsen, hvilket giver 
god mulighed for at få tilført bestyrelsen 
forskellige vinkler og input fra håndbold-
danmark. 

Vi kender stadig ikke helt omfanget af 
skaderne på vores økonomi. Det vil nok 
først vise sig i det kommende år, hvor vi 
kan måle på aktiviteter og på kommer-
ciel status. 

Økonomien spiller også en afgørende 
faktor for afviklingen af DA EM i decem-
ber måned. Får vi ikke muligheden for at 
lukke (tilstrækkeligt antal) tilskuere ind, 
vil mesterskabet helt naturligt resulte-
re i et stort underskud. Dette kan vi ik-
ke leve med. Men vi håber, at det lykke-
des at finde et kompromis, der gør, at vi 
kan afvikle, nok et anderledes, men al-
ligevel – som vi har for vane i Danmark 
– et topklasse produkt. Hvor der gerne 
skulle tilflyde os en skinnende medalje 
på den sportslige front.

Bestyrelsen måtte desværre afstå fra at 
kunne arrangere EM i Beach Handball i 
2021, idet kravene fra EHF nu er vokset 
betragteligt i forhold til tidligere. Sam-
menholdt med at stort set alle kommer-
cielle rettigheder også tilhører EHF, vil-
le dette arrangement medføre et større 
underskud.  

Administrationen
Netop i disse dage er hverdagen ved at 
blive genetableret for administrationen 
efter en lang periode med hjemmear-
bejde, hjemsendelse og afholdt som-
merferie. 

Udvalget for Professionel 
Håndbold
Udvalget for Professionel Håndbold har 
afholdt 9 møder i den forgangne sæ-
son, hvoraf nogle møder har været af-
holdt virtuelt. 

Som en del af disse møder, afholdes 
et årligt møde, hvor formændene for 
dels Elitedommerudvalget og dels Di-
sciplinærinstansen for Liga og 1. divisi-
on deltager. Her er det muligt at drøfte 
alt inden for disses respektive områ-
der, ligesom forslag til nye tiltag og reg-
ler forelægges med henblik på drøftelse 
og evt. implementering i det kommende  
 Ligareglement.

I forgangne sæson har den tidligere om-
talte sag med de klubber fyldt meget. 
Nu er der så blevet udarbejdet et nyt bi-
lag til Ligareglementet, der viser hvad 
der sker, såfremt turneringen afsluttes i 
utide. Der er naturligvis skabt en hjem-
mel til disse handlinger i vore love. 

Under alle omstændigheder er det u -
hold    bart, at en specifik afgørelse vedrø-
rende Liga og 1. division ikke kan træffes 
i det rette organ, men derimod skal træf-
fes af repræsentantskabet.
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Men ingen har haft den fornødne fan-
tasi til at forestille sig en pandemi, der 
kunne skabe så meget turbulens for 
håndboldturneringerne. 

Arbejdet med at kigge på samarbejdet 
og samarbejdsformen i udvalget, kom 
aldrig rigtigt i gang, da Covid-19 satte 
ind. Men der tages nu hul på dette ar-
bejde.

Som en hjælp til klubberne blev der og-
så indført en slags time out på registre-
ring af lønsummerne i forbindelse med 
kontraktregistrering. Arbejdet med at 
genindføre lønsummerne skal være af-
sluttet i efteråret med henblik på gen-
indførelse fra sæson 2021-2022.

Desuden blev deltagerbetalingen og 
betaling til dommerrejsepuljen opdelt 
i 4 rater mod normalt 2, ligesom DHF 
undlod at pristalsregulere til den kom-
mende sæson.

Klubberne havde ønsket sig endnu me-
re økonomisk hjælp. Men DHF kan i den 
givne situation, hvor vi ikke kender vo-
res egen økonomiske konsekvens, ikke 
tage penge ud af driften til dette formål.
 
Elitedommerudvalget med Bjarne Munk 
i spidsen fungerer fint.  Udvalget har i år 
lavet deres egen beretning, hvortil hen-
vises.

Efter en lidt turbulent start på den elek-
troniske team time out, har systemet nu 
vist sin værdi. En sag om misbrug af den 
grønne knap faldt heldigvis helt i starten 
af sæsonen, hvorved der blev sendt et 
signal om konsekvensen heraf.

Et forsøg med brug af challenge blev 
stoppet, da spillets aktører ikke i til-
strækkeligt omfang var forberedt til bru-
gen heraf. 

Elitedommerne
Her henvises til elitedommerudvalgets 
selvstændige beretning.

Turneringerne 
Turneringerne blev som tidligere nævnt 
afbrudt samtidig med det øvrige sam-
funds nedlukning. Udvalget traf en be-
slutning om at fastfryse stillingen på 
tidspunktet for afbrydelsen. Og dermed 
foretage normal op- og nedrykning de 
hold, der lå over og under stregen.

Dette gav anledning til en kæmpe sag, 
idet de to nedrykkere fra ligaerne, hhv. 
Nordsjælland Håndbold for herrer og EH 
Aalborg for damer sammen med Odder 

fra 1. division for herrer, klagede over 
denne beslutning. 

DHF’s Appelinstans traf beslutning om 
at Prof. udvalget ikke havde den nød-
vendige kompetence til at træffe den-
ne beslutning. Appelinstansen fandt, 
at det kun var repræsentantskabet, der 
kunne træffe beslutning om at afslutte 
turneringen, da dette var en ændring af 
lovene. 

Herefter afholdt DHF et ekstraordinært 
repræsentantskabsmøde, hvor der blev 
truffet beslutning om at afslutte tur-
neringen med fastfrysning af stillingen 
samt op- og nedrykning af hold. 

Klubberne klagede i flere omgange til 
DIF’s Appelinstans; såvel over DHF’s 
Appelinstans afgørelse som over DHF’s 
afholdelse af ekstraordinært repræsen-
tantskabsmøde.

Afgørelsen fra DIF’s Appelinstans var 
meget klar: Repræsentantskabets afgø-
relse stod ved magt

Det har – forståeligt nok – været hårdt 
for de implicerede klubber, ligesom det 
sikkert også har været hårdt for de klub-

ber, der lå til at skulle spille opspil til en 
højere række. Men der skulle træffes en 
afgørelse. Og hvordan man nu vender 
og drejer det, så skal der altid findes op- 
og nedrykkere.

Medgivet så var det en følelsesmæssig 
hård beslutning, da stillingerne i bun-
den af de omhandlede rækker var me-
get tæt.

Men det har nu givet anledning til at vi 
fremover står bedre rustet, hvis en så-
dan situation måtte opstå igen. 

Internationalt er de afsluttende kampe 
i de europæiske klubturneringer blevet 
aflyst.

Således havde Team Esbjerg en plads i 
damernes Final 4, medens såvel Oden-
se som Herning havde kvalificeret sig til 
semifinalerne i EHF-Cup. 

På herresiden gjorde Aalborg en meget 
fin figur i det meget skrappe selskab i 
Champions League, hvor holdet havde 
kvalificeret sig til 1/8 finalen.

Gruppespillet i herrernes EHF-Cup blev 
ikke spillet færdig. 
 

Om medlemstallene
Så lykkedes det endeligt at få knækket 
kurven. Virkelig dejlig læsning. En frem-
gang på 1.108 medlemmer giver virkelig 
anledning til optimisme for fremtiden. 
Det er resultatet af et langt og sejt træk. 
Vi håber på, at den gode udvikling fort-
sætter og at Covid-19 ikke får negativ 
betydning for vores medlemstal. 

Landsholdsaktiviteter
Damerne deltog ved VM i Japan med 
placering som nr. 9 til følge. Spillet og 
placeringen levede desværre ikke op til 
 vores forventninger. Den efterfølgende 
eva  luering resulterede i en aftale om at 
Klavs Bruun-Jørgensen stoppede som 
landstræner.

Håndboldens retssystem
Sagerne med de 3 klubber, der klage-
de over afgørelsen om nedrykning fyld-
te naturligvis rigtig meget – ikke mindst i 
medierne, hvor DHF fik ”tæsk” for at væ-
re underkendt af sin egen retsinstans. 

Men det giver anledning til atter at un-
derstrege, at vi har en uafhængig retsin-
stans, der skal træffe de afgørelser, som 
man finder, er de sportsligt og juridisk 
korrekte.

Efter 11 år som formand for Discipli-
nærinstansen, takker Jens Bertel Ras-
mussen nu af som formand. Vi skylder 
Jens Bertel Rasmussen en stor tak for en 
formidabel og engageret indsats med 
sin skarpe pen og kontante holdninger. 

Team Danmark
En stor tak til Team Danmark og herun-
der også Sport Event Denmark for sæd-
vanligvis og særdeles godt og konstruk-
tivt samarbejde i den forgangne sæson.  
Tak for den kæmpe indsats, som SED 
 altid lægger for dagen i forbindelse 
med ansøgninger og præsentationer, 
når Danmark søger om værtskab. Uden 
 jeres hjælp var dette ikke muligt. 

DIF
Også en stor tak til DIF for et rigtig godt 
samarbejde. 

DIF har i Covid-19 perioden formentlig 
arbejdet i døgndrift til gavn for sporten. 
Mange møder og forhandlinger med 
kulturministeren, har hjulpet os alle i 
sportens verden med at komme videre 
på en sundhedsmæssig god og fornuf-
tig måde.

DHF er stadig repræsenteret i DIF’s be-
styrelse, hvor Christian Pedersen er 
økonomiansvarlig.
 

EHF og IHF  
Den danske repræsentation ser såle-
des ud:  
 
• Per Bertelsen, chairman for IHF’s 

COC
• Morten Stig Christensen er formand 

for EHF’s Nations Board – og der-
med har han også en plads i EHF 
Professional Handball Board. Endvi-
dere er Morten medlem af IHF’s Ex-
pert Group

• Jan Kampman, EHF’s CC/herresiden
• Lars Gantzler Pedersen er repræ-

senteret i EHF Forum Club Handball, 
Women

• Christian Lynnerup er repræsenteret 
i EHF Mens Club Board

• Thomas Hylle er repræsenteret i EHF 
Womens Board 

• Henrik La Cour er repræsenteret i 
EHF’s Executive Committee, hvor 
han er Vice President med ansvar 
for økonomi

• Bjarne Munk Jensen er repræsente-
ret i IHF’s Playing Rules and Refere-
es Commisson (dommerkomiteen).

• Jens Bertel Rasmussen er vicepræsi-
dent i EHF Court of Appeal,

Herudover er Jørn Møller Nielsen såvel 
lektor i EHF på dommersiden som med-
lem af New Rules Working Group i IHF.

Vi er fremdeles godt og bredt repræsen-
teret på den internationale scene.

Afslutning
En kæmpe stor tak til jer alle for jeres 
engagement og indsats i dette helt spe-
cielle år. Forhåbentlig bliver det kom-
mende år mere normalt, hvilket også vil 
sige med fuld fart fremad. 

En særlig tak til vores hovedsponsorer; 
BYGMA som hovedsponsor for herrerne, 
Sparekassen Kronjylland og Waoo som 
hovedsponsorer for damerne samt PU-
MA og Select som hovedproduktspon-
sor, samt naturligvis også til alle vore 
andre gode og trofaste sponsorer. Det 
er jeres støtte, der gør det muligt at ska-
be de sportslige gode resultater, som vi 
alle er stolte af.

Jeg håber, at I alle har haft en god som-
mer og at I har nydt at være endnu mere 
sammen med jeres familier i dette forår. 

I tilslutning til min beretning henviser 
jeg til Morten Stig Christensens ledel-
sesberetning, som findes i forbindelse 
med årsregnskabet samt til udvalgenes 
beretninger.

Begejstring – Udvikling – Fællesskab – 
Troværdighed.
 

Per BertelsenMedlemstal

-2.690

-534

-44

-380

-1.108

2015 2016 2017 2018 2019

105.567

105.033 104.989

104.609

105.717
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Formand:  Per Bertelsen (valgt i 2018) 2 år
Næstformand   Jan Kampman  (valgt i 2019) 2 år 
Økonomiansvarlig: Anker Nielsen (valgt i 2019) 2 år 
Bredde- og udviklingsansv. Betina Lyng Bjerre (valgt i 2018) 2 år
  
Udover ovenstående udpegedes i henhold til lovenes § 15 følgende som medlemmer af bestyrelsen:

Af
Jydsk Håndbold Forbund: Kent Nicolajsen 
Jydsk Håndbold Forbund: Ove Leegaard
Jydsk Håndbold Forbund: Allan Enevoldsen
Fyns Håndbold Forbund: Mogens Mulle Johansen
Håndbold Region Øst: Troels Hansen
Håndbold Region Øst: Michael Svendsen
Divisionsforeningen Håndbold: Kasper Jørgensen
Håndboldspillerforeningen: Michael Sahl-Hansen

Derudover udpegedes i henhold til lovenes § 15 a følgende som medlemmer forretningsudvalget:

Formand (født formand)) Per Bertelsen
Næstformand (født medlem) Jan Kampman
Økonomiansvarlig (født medlem) Anker Nielsen
Medlem (udpeget) Kent Nicolajsen

De stående udvalg har i beretningsåret i henhold til § 16 haft følgende sammensætning:

a) Økonomiudvalget: Formand Anker Nielsen (født formand)
  Bonnie Clemmens (HRØ) (udpeget af bestyrelsen)
  Allan Enevoldsen (udpeget af bestyrelsen)
  Poul Wrang (JHF) (udpeget af bestyrelsen)

b) Eliteudvalget: Formand Sigurd Skovborg  (valgt 2018)    
  Bjørn Sommer (JHF) (udpeget af bestyrelsen)
  Michael Svendsen (HRØ) (udpeget af bestyrelsen)
  Carsten Jensen (FHF) (udpeget af bestyrelsen)

c) Dommerudvalget: Formand Thomas Rich   (valgt 2019)
  Niels Bo Nielsen (JHF) (udpeget af bestyrelsen)
  Lars Hagenau (HRØ) (udpeget af bestyrelsen)
  Ulrich Andreasen (FHF) (udpeget af bestyrelsen)
  Henrik Mouritsen (JHF) (udpeget af bestyrelsen)
  Claus Adelgaard (HRØ) (pr. 040919) (udpeget af bestyrelsen)  

d) Uddannelsesudvalget: Formand Benny Nielsen (valgt 2019)    
  Ove Leegaard (JHF) (udpeget af bestyrelsen)
   Gitte Dahl (HRØ) (udpeget af bestyrelsen)
  Dennis Hansen (JHF) (udpeget af bestyrelsen)
  Jakob Vestergaard (JHF) (udpeget af bestyrelsen)
  Ole Bruun Andersen (FHF) (udpeget af bestyrelsen)

e) Bredde- og Udviklingsudvalget: Formand Betina Lyng Bjerre (født formand)
  Heidi Zacho (udpeget af bestyrelsen)
  Tina Fensdal  (udpeget af bestyrelsen)
  Martin Færch (udpeget af bestyrelsen)
  

Oversigt bestyrelse og udvalg for perioden 
25. maj 2019 – 5. september 2020

Børnefaggruppen Heidi Zacho (formand)
  Hanne Bruun Thorsen (HRØ)
  Camilla Grønlund Svendsen (FHF)
  Ann Rønne (JHF)

Ungefaggruppen Tina Fensdal (formand)
  Susanne B. Rudbeck (HRØ)  
  Martin Bønløkke (FHF)
  Vakant (JHF)      
     
Seniorfaggruppen Martin Færch (formand)  
  Ninna Hansen (FHF)
  Heinrich Papke (HRØ)
  Mari-Ann Thomsen (JHF)
  Malene Dalgaard (DHF)

f) Turneringsudvalget: Formand Anders Fredsgaard (valgt 2019)    
  Niels Emil Lindholm (JHF) (udpeget af bestyrelsen)
  Bjarne Knudsen(FHF) (udpeget af bestyrelsen)
  Jørgen Alnor (HRØ) (udpeget af bestyrelsen) 

g) Arrangementsudvalget: Formand Hans-Jørgen Lythje (valgt 2018)     
  Jens Jakob N. Bork (udpeget af bestyrelsen)
  Vakant (udpeges af bestyrelsen)   
  Torben Petersen (udpeget af bestyrelsen)
   Lars Dalsgaard (udpeget af bestyrelsen)
   Per Sørensen (udpeget af bestyrelsen)
 
h) Udvalget for Beach Handball Formand John Kruuse (valgt 2018)    
  Morten Ziemann (FHF) (udpeget af bestyrelsen)
  Ulrich Andresen (FHF)  (udpeget af bestyrelsen)
  Tina Schou (JHF) (udpeget af bestyrelsen)

Udvalget for Professionel Håndbold har i henhold til § 20 haft følgende sammensætning:

                                        Formand Per Bertelsen (født formand)
  Jan Kampman (udpeget af bestyrelsen)
  Mogens Mulle Johansen (udpeget af bestyrelsen)
   
  Kasper Jørgensen (født medlem)
  Poul Madsbjerg   (udp. Divisionsforeningen
  Lars Peter Hermansen (udp. Divisionsforeningen)
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Håndboldens retssystem:

Disciplinærinstansen udpeget i henhold til lovenes § 22:

  Formand
  Jens Bertel Rasmussen  (udpeget af UFPH 2019)
  Sigurd Slot Jacobsen (udpeget af UFPH 2019)
  Claus Mundus-Pedersen (udpeget af UFPH 2019)
  Suppleant Carsten Holm (udpeget af UFPH 2019)
  Suppleant Morten Søndergaard Olsen (udpeget af UFPH 2019)

Disciplinærinstansen for øvrige rækker i henhold til lovenes § 22A:

    Formand Jens Risum   (valgt 2019)  
   Jens Nørvang Madsen (JHF)   (udpeget af bestyrelsen)
     Jan Richter Henriksen (JHF)   (udpeget af bestyrelsen)
      Poul Arne Nielsen (HRØ)   (udpeget af bestyrelsen)
      Anders Lou-Hendriksen (HRØ)   (udpeget af bestyrelsen)

Håndboldens Appelinstans udpeget i henhold til lovenes § 24:

  Formand Karsten Madsen (udpeget af UFPH 2019)  
  Michael Meyn (udpeget af bestyrelsen 2019)   
  Jacob Schjern Andersen (udpeget af bestyrelsen 2019)  
  Lægmand Katrine Fruelund  (udpeget af UFPH 2019)
                Suppleant Martin Lind (udpeget af bestyrelsen 2019)
  Suppleant Lægmand tba (udpeges af UFPH 2019)

Håndboldens Voldgift i henhold til lovenes § 25:

   Formand Henrik Bitsch  fra 04.03.17 

Revisionen har i beretningsåret i henhold til § 34 haft følgende sammensætning:

Revisorer: EY (valgt 2019) 

Eliteudvalget (EU) har i gennem 2019 
haft fokus på at færdiggøre oplægget 
til en ny struktur for kreds-/distriktstræ-
ning. 

Som omtalt i sidste års beretning er der 
i dette arbejde taget udgangspunkt i flg. 
formål:
• Miljøet skal påvirkes (klub / træ-

ner / forældre) 
• Vi vil fra DHF’s side se og påvirke 

spillerne 

Arbejdet skal også tage udgangspunkt 
i bl.a.: 

• DHF’s vision, mission og værdier – 
samt værdierne i TalentHUSET (Team 
Danmark)  

• Aldersrelateret træningskoncept 
version 2  

• Viden om børn og unge og hvorfor 
de dyrker idræt.

Med overgangen til ulige årgange har 
det ligeledes været et krav fra bestyrel-
sen at man ikke arbejder med selektion 
træning for U-13 årgangen.

Eliteudvalget

Dette indebærer at man som udgangs-
punkt fremadrettet kun arbejder med 1 
årgang på kreds-/distriktsplan.

På pigesiden vil det dreje sig om 1. års 
U15 og på drengesiden 2. års U15. Dog 
er der fortsat mulighed for at arbejde 
med 2 årgange på drengesiden. Iagt-
tagelsesstævnerne skal som udgangs-
punkt fortsat placeres ultimo januar. 
Dette indebærer naturligt et mere kon-
centreret forløb fra udtagelse i april/maj 
måned til stævnet i januar. Dette arbej-
de skal understøttes af et endnu større 
samarbejde mellem kredse / distrikter, 
samt talenttrænere for bl.a. at kunne 
skabe større mulighed for iagttagelse af 
relevante spillere og skabe en rød tråd 
mellem niveauerne. På sigt er det lige-
ledes et ønske at rekrutteringen af træ-
nere på alle niveauer i talenttræningen 
under DHF sker centralt. 

Implementering af ny struktur er allere-
de påbegyndt i forhold til kun at arbejde 
med 1 årgang. Den endelige implemen-
tering vil kunne igangsættes, når der er 
afklaring på en evt. ny politisk struktur 
i DHF.

Nyt fra talenttræningen:

Pigesiden: 
Lina Rask er blevet tilknyttet til Ta-
lenttræningen på det sportspsykologi-
ske område, og der er allerede skabt 
et samarbejde med Astrid Becker Lar-
sen fra Team Danmark, som er involve-
ret med DU-landsholdene. FDL forven-
ter meget af denne optimering. Bortset 
fra Lina er det samme leder, der er om-
kring pigerne. Der er god dynamik, en-
gagement og fællesskab i gruppen, hvil-
ket giver et godt grundlag for pigernes 
udvikling.   

Ift. de mange korsbåndsskader, der har 
været på pigesiden, har det desværre 
været svært at undersøge nærmere, om 
der skulle være en ”fælles årsag”. Der er 
en kæmpe mængde data, og ikke no-
get endegyldigt svar på hvorfor, man har 
kunnet konstatere en ret kraftig stig-
ning på dette område.

Der er i talenttræningen taget hul på den 
nye test strategi ”performance profilen”, 
som dog endnu ikke er officiel. Denne 
test skal gerne tilgodese og forebyg-
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ge skader, i højere grad end den tidlige-
re test, ”fysprofilen”, som primært hav-
de fokus på at blive større og stærkere.  

I gruppen af spillere, årgang 2002 – 
2003 og 2004 har der været 138 spiller 
igennem talenttræningen, det giver et 
gennemsnit på 19,7 spiller pr. position. 
Det er en stor mængde spillere at have 
igennem, og vi drøfter også, om det er 
det rette antal. Giver det den rette kon-
tinuitet? Får den enkelte spille nok op-
mærksomhed? Osv. 

Noget af det der har været lidt ekstra 
fokus på i trænergruppen, er DHF´s vær-
dier BUFT: begejstring, udvikling, fæl-
lesskab og troværdighed. Specielt be-
gejstring og fællesskab har vi haft i 
fokus, da pigerne til tider godt kan væ-
re tilbageholdne og stille. Det prøver vi 
at skubbe lidt til.   

Drengesiden:
I forbindelse med sommerlejren 2019 
blev der taget hul på et nyt projekt om-
kring mentaltræning med Rasmus Jen-
sen, som vi har arbejdet med på alle 
samlingerne lige siden. Både talenttræ-
nerne og spillerne har taget godt imod 
det og det er et arbejde der fortsat vil 
blive højt prioriteret

Målmandsprojektet vi startede for 1,5 år 
siden, har allerede båret frugt og der er 
i forbindelse med de sidste 2 samlinger 
ikke sendt en målmand hjem og ligele-
des har man kunnet konstatere at de-
res fysiske test også er markant bedre. 

I sommers havde vi 2 bobler landshold 
på tur. Et rent 02 årgang hold sendte vi 
til ungdoms OL og de leverede en me-
get overbevisende indsats. De blev slå-
et i semifinalen på straffekast efter 2 
x forlænget tid og endte med at få en 
bronzemedalje. Alle spillerne havde de-
but på turen og de mødte spillere som 
allerede havde spillet mellem 20 og 46 
landskampe, så vi har meget stor tiltro 
til vores 02 årgang.

Vi deltog også i en 4 nationers turne-
ring i Frankrig med et hold bestående af 
næsten kun årgang 03. De leverede og-
så en meget flot præsentation og Ser-
biens træner måtte se pas for at tro på, 
at de var fra årgang 03. Det blev dog ik-
ke til en sejr, men 2 knebne nederlag og 
en uafgjort.

Ole Damgaard og Simon Dahl blev beg-
ge ligatrænere til sæson 2019/2020 og 
valgte derfor at stoppe som henholdsvis 
områdeleder og talenttræner. Vi valgte 

at slå stillingerne op på hjemmesiden 
og fik 46 ansøgere. Vi ansatte Ole Bitsch 
og Søren Fisker som begge havde erfa-
ring som træner på både ungdom og 1. 
div. Senior niveau. Begge er faldet rig-
tigt godt til og jeg syntes vi har en fanta-
stisk gruppe omkring talentudviklingen. 
I Samme ombæring blev Martin Holmga-
ard forfremmet til områdeleder øst.

Igen vil jeg gerne slutte af med at takke 
alle klubber, trænere, ledere og spillere 
som alle er medvirkende til talentudvik-
lingen i Dansk håndbold. Ligeledes en 
tak til administrationen samt de ansatte 
i eliteafdelingen for et flot og konstruk-
tivt arbejde.

På eliteudvalgets vegne

Sigurd Skovborg
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En noget anderledes sæson er afsluttet, 
og vi står på tærsklen til starten på en 
ny. Da vi for 14 måneder siden kiggede 
ind i den kommende sæson, havde in-
gen af os drømt om, at den skulle slutte 
som den gjorde. Men alle fortjener ros 
for måden, det er blevet håndteret og 
kommet igennem det på – og især for at 
være tro imod de retningslinjer, der blev 
fremsat; både internt og eksternt.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til igen 
at takke bestyrelsen for muligheden 
for, at fungere som dommerudvalgs-
formand fra forsommeren 2019. Vi har 
et stærkt sammensat udvalg med gode 
kræfter repræsenteret i alle tre distrikts-
forbund, og vi gik straks i gang med at 
gøre klar til den nærtstående sæson.

Som nyt sammensat udvalg fik vi i fæl-
lesskab arbejdet hurtigt henover som-
merferien og gjort klar til den netop 
overståede sæson, som omfattede bå-
de opdatering af elektronisk regeltest, 
materiale til regelinstruktørsamling og 

Dommerudvalget

de lokale opstartsmøder samt en til-
pasning af løbekravene, som betyder, 
at mange breddedommere nu klarer lø-
betesten med langt mindre belastning 
og risiko for skader. Alt sammen for at få 
vores dommere gjort klar til, at komme 
ud og dømme – og det lykkedes i fin stil.

I Dommerudvalget arbejder vi efter tre 
interne værdier: 
•	 Kompetencer
•	 Samarbejde
•	 Involvering

Værdierne prioriterer vi højt og går igen i 
alt, hvad vi foretager os. Det er målet, at 
alle vores interessenter skal kunne gen-
kende disse værdier, når de samarbej-
der med os. Derfor er jeg også stolt over 
at kunne berette, at vi ganske kort ef-
ter sæsonstarten sidste år var klar med 
en revideret dommeruddannelse til al-
le breddedommere. En uddannelse, der 
blev strikket sammen i godt samarbejde 
med, og involvering af, den samlede lo-
kale dommerledelse.

Resultatet er, at vi nu har en komplet 
dommeruddannelse med en struktur af 
2 grundmoduler og en række overbyg-
ningsmoduler. En struktur og opbyg-
ning, som nu er fælles for hele landet. 
Indholdet i grundmodulerne er færdig-
udviklet og i drift, så alle lokale enhe-
der har mulighed for at uddanne nye 
dommere. Overbygningsmodulerne bli-
ver udviklet løbende med 1-2 om året. 
Der er sågar også udviklet en ny beach-
dommeruddannelse.

Det har været vigtigt for os både at kun-
ne uddanne nye dommere; yngre som 
lidt ældre, samt at kunne tilbyde efter-
uddannelse til vores nuværende dom-
mere. Dommere, som tager et stort slæb 
sæson efter sæson til gavn for mange 
klubber og hold, men som også har haft 
et stort uddannelsesmæssigt efterslæb, 
da udbuddet af kurser til vedligeholdel-
se af deres kompetencer ikke har været 
tilstede. Det er der en helt klar og reali-
sérbar plan for nu!

Dommernes kompetencer og udvik-
ling er i høj grad også kendetegnet ved 
den sparring, som de modtager fra vo-
res dygtige udviklerkorps, og udviklerne 
har også brug for input og kompetence-
udvikling, så de kan lære fra sig. Derfor 
har vi også igangsat en ny udviklerud-
dannelse, som skal sikre et kompeten-
celøft til den gruppe også. Uddannelsen 
er netop ved at blive færdiggjort.

Sidste år deltog jeg på 5 forskellige lo-
kale opstartsmøder for at få inputs fra 
dommerne til, hvad vi burde arbejde 
med. Tilbagemeldingerne var meget en-
tydige: Fortsæt med online regeltest, 
fortsæt med nye løbekrav med mindre 
belastning og ønsker om efteruddan-
nelse. 

Og det er præcis, hvad vi har gjort. On-
linetesten er god læring til dommerne 
– især da vi med god hjælp fra DHF kan 
trække data ud på, hvilke regelområder 
der kan være udfordringer med. Så ta-
ger vi den læring med i materialet til den 

kommende sæsons opstartsmøder, så 
vi får det genopfrisket og styr på even-
tuelle misforståelser mv.

Vi fastholder også måden at afholde lø-
betest på, da vi er interesserede i, at så 
mange dommere som muligt kommer 
godt igennem, og det lytter vi os til, at 
de gør. Det er flot! Efteruddannelsen er 
vist beskrevet.

Udover at få sat struktur og handling 
på mange opgaver i den forgangne sæ-
son har vi også været involveret i andre 
spændende opgaver, såsom bidrag til 
udvikling af kortbane-konceptet til U9-
holdene og et færdigt koncept til sam-
arbejdet med efterskolerne. Begge op-
gaver har været meget spændende at 
deltage i, og vi bidrager med glæde til 
den fortsatte drift og udvikling af disse.

Én af opgaverne for Dommerudvalget er 
også at levere dygtige og kompetente 
dommere til elitegruppen, så vi sikrer, at 
den danske dommerstand også kan væ-
re flot repræsenteret både nationalt og 
internationalt i årene fremover. Opga-
ven bliver i høj grad løst i de tre distrikts-
forbund, som arbejder meget målrettet 
med netop dette, og der bliver gjort en 
stor indsats fra alle sider. I den forgang-
ne sæson lykkedes det os endnu en-
gang at levere et dygtigt dommerpar til 
elitegruppen med oprykning til 1. divisi-
on. Et arbejde og resultat som vi vil gøre 
alt for at gentage år efter år.

Det er som sagt et klart mål for os, at vi 
laver ting i SAMARBEJDE med vores inte-
ressenter, og vi har derfor netop igang-
sat et arbejde sammen med den lokale 
dommerledelse med målet om ”At gøre 
vores dommere så dygtige de kan blive”. 
Arbejdet er både lavpraktisk og samti-
dig også strategisk, og det er bl.a. bun-
det op på DHF’s værdier – Begejstring, 
Udvikling, Fællesskab og Troværdighed.

Det er et arbejde med en ambition om 
at løfte niveauet på ALLE dommere frem 
mod 2025. Det kan vi naturligvis ikke lø-
se alene, så vi er igen i et rigtig godt 
samarbejde med dommerledelsen, og 
er enige om formål og retning. Om lidt 
begynder så det lavpraktiske arbejde 
med hjælp fra gode lokale kræfter.

I forhold til rekruttering af nye domme-
re har vi stadig en udfordring i hele lan-
det. Det er på ingen måde glemt, men 

det har været en klar fælles prioritering 
for os og den samlede dommerledelse 
også at få opgraderet vores nuværen-
de dommere, da de er garanter for rigtig 
mange dømte kampe og fortjener at ha-
ve gode vilkår for det. Når det er sagt, så 
ved jeg, at mange lokale kræfter gør et 
KÆMPE stykke arbejde for at rekruttere 
nye dommere, som vi alle kan få glæde 
af i fremtiden.

Vi vil derfor i Dommerudvalget tage ini-
tiativ til at få vidensdelt alle de gode til-
tag og hjælpe med at få sat struktur på 
rekrutteringsområdet. Vi er pt. i gang 
med at indsamle data til grundlag for, 
hvor og hvordan indsatsen skal struk-
tureres. Så udover at understøtte den 
almindelige drift, vil vi i den kommende 
sæson fortsætte udviklingsarbejdet på 
uddannelsessiden og tage fat på rekrut-
teringsområdet. Alt sammen i samar-
bejde med, og involvering af, den sam-
lede dommerledelse.

Jeg vil derfor gerne slutte af med at 
takke alle vores interessenter i Dom-
merudvalget – både dommerledelsen, 
bestyrelsen, breddesamarbejdet, elite-
dommerudvalget, DHF’s regelfortolker, 
DHF’s administration, distriktsforbun-
dene og deres administrationer m.fl. 
Det er en STOR fornøjelse at samarbej-
de med jer og lave fælles løsninger til 
glæde for hele håndbold-Danmark.

Til sidst en STOR tak til mine kolleger i 
Dommerudvalget, som yder en forbil-
ledlig indsats for at udvikle og forbedre 
vilkårene for vores højt værdsatte dom-
mere. Vi er alle drevet af at lave løsnin-
ger til det fælles bedste, og det er in-
tet mindre end en fornøjelse at arbejde 
sammen med jer!

Med ønsket om en rigtig god sæson til 
alle!

Thomas Rich
Formand, Dommerudvalget
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Elitedommerudvalget

Vi startede sæsonen med at indføre 
Challenges i TV kampe. Det var et godt 
tiltag, som de fleste støttede op om-
kring. Desværre må vi erkende, at ikke 
alle aktører, der var involveret, var træ-
net godt nok, uanset om det var TV2, 
trænerne, dommerne eller observatø-
rerne. Tiltaget blev, som de fleste nok 
husker, stoppet efter en pokalsemifi-
nale i Esbjerg, hvor en blanding af tek-
nik og manglende erfaring gjorde, at al-
le sad tilbage med en dårlig oplevelse.

Challenges blev stoppet, men den grøn-
ne Time-out knap overlevede. Det var 
en god beslutning for håndbolden, men 
for egen regning, tror jeg, at Challenges 
kommer tilbage igen på et tidspunkt i 
en eller anden form. Så skal vi blot hu-
ske, at vi alle skal være bedre forbered-
te næste gang!

Men lad mig slå fast, at jeg synes, dom-
merne og observatørerne har gjort et 
godt job i den desværre alt for korte sæ-
son. Der har ikke være de store over-
skrifter, eller for den sags skyld mange 
protester over dommernes afgørelser. 
Jeg synes også, det skal fremhæves, at 
vi sidste år rykkede 2 meget talentfulde 
unge dommerpar mellem 21 og 24 år op 
i ligarækkerne. De har gjort det over alt 
forventning, så vi fortsætter med at ud-
vikle talenter i Danmark.

De fleste har sikkert allerede glemt det, 
men faktisk kom der 2 andre mindre ny-

heder sidste sæson, nemlig dommerlyd 
på alle TV transmitterede kampe og en 
normalisering, så vi følger spilleregler-
ne og derfor må kun én træner stå op 
i udskiftningsområdet under kampene. 
Begge dele har være praktiseret på en 
tilfredsstillende måde i sidste sæson.

Det skal også nævnes, at Video Proof 
i TV-kampe fortsat bliver brugt, og der 
har været positiv respons på, at vi fort-
sat kan bruge det fremover også.

Internationalt har vi igen kunnet glæde 
os over, at vi stadigvæk er repræsente-
ret til A- slutrunderne, ved VM for da-
mer i Japan med Line og Karina, og til EM 
for herre med 2 par, Mads og Martin og 
en flot debut for Henrik og Jesper. Des-
værre lidt skuffende, at ingen af vores 
dommere nåede med til de afgørende 
kampe. Vi vil også i fremtiden lægge os 
i selen for, at vi igen kan være med helt 
fremme internationalt.

EDU er også meget tilfredse med, at vi 
har fået vedtaget vores vision. En visi-
on, der giver den retning, at alle der er 
med i elitegruppen, skal på hvert deres 
niveau være blandt de bedste i verden. 
Det er store ord, og vi vil fra EDU frem-
adrettet iværksætte tiltag, der skal un-
derstøtte denne vision.

Et af de nye tiltag, som er startet op, 
er en MUS-samtale med hvert enkelt 
dommerpar, for ikke mindst at afstem-

me forventninger om mål for fremtiden, 
men også for at kunne diskutere andre 
ting af betydning for karrieren som eli-
tedommer.

Sammen med divisionsforeningen og 
DHF’s bestyrelse har vi også startet en 
diskussion op omkring professionel-
le dommere, eller skal vi sige semi-pro-
fessionelle dommere. Dommerne er ef-
terhånden så presset, specielt i forhold 
til et civilt job og ikke mindst familien, 
at rammerne for topdommerne skal op-
timeres. I dag skal dommerne bruge al 
deres ferie og mere til for at kunne væ-
re med på øverste hylde, og i den kom-
mende sæson bliver vores topdommere 
yderligere presset, når der er midt uge 
kampe i klubturneringerne i Europa.

Noget der også har fyldt lidt i den sid-
ste sæson er, at nogle klubber synes, at 
der var habilitets udfordringer for nog-
le dommerpar, i nogle kampe, derfor er 
det også godt, at der nu på dette områ-
de er kommet klare regler, der kan kom-
munikeres klart ud inden næste sæson.

EDU vil gerne sige tak for en god sæ-
son, og vi glæder os nu alle til at komme 
i gang igen efter en meget lang hånd-
boldpause.

På EDUs vegne

Bjarne Munk

Et år er gået og som alle ved, har det væ-
ret et meget forunderligt år.

Jeg finder, uden at overdrive, at det har 
været et kompliceret år for uddannelse 
i DHF. 

UU har siden 2016 primært arbejdet 
med udvikling og revision af TRU og BTU. 
Fra UU’s side har vi været meget bevid-
ste om, at hvis kurven skulle knækkes 
med hensyn til medlemstilbagegang, 
måtte uddannelse være en del af det 
samlede billede.

I min beretning sidste år kunne jeg med-
dele, at revisionen af BTU var godkendt 
af bestyrelsen og at projektarbejdet var 
sat i søen.

Desværre opstod der internt i UU, pro-
blemer i beslutningsfasen, og jeg måtte 
i efteråret bede bestyrelsen om udsæt-
telse i forhold til igangsættelsen.

Efter nye møder og forhandlinger kunne 
jeg i begyndelsen af december måned 
meddele bestyrelsen, at UU havde et re-
videret forslag parat. Dette forslag blev 
efterfølgende godkendt enstemmigt af 
bestyrelsen, hvilket desværre betød, at 
HRØ’s repræsentant trak sig fra udval-
get. Det er aldrig rart, når der er uenig-
hed, og denne proces har krævet man-
ge ressourcer af alle i UU.

Som bekendt lukkede Statsministeren 
Danmark ned i begyndelsen af marts 
måned, hvorfor vores erfaringer med 
”det nye BTU” i sagens natur er ganske 
begrænset. Overordnet ønsker UU, at vi 
uddanner børnetrænere bedst muligt 
og gerne mest muligt.

Nedlukningen af Danmark pga. Covid- 
19 betød desuden, at samtlige kurser 
såvel centralt som decentralt blev luk-
ket ned til og med slutningen af august 
måned. Vi har endnu ikke overblik over, 
hvordan vi får samlet op på de aflyste 
kurser. Nogle kan i sagens natur vente 
til næste sommer, andre vil vi forsøge 
at afholde i den kommende sæson. Dog 
er kalenderen allerede ved at være fyldt 
op, hvorfor der venter UU et stort arbej-
de i efteråret i forhold til at få puslespil-
let til at gå op.

Jeg kan dog påpege et enkelt positivt 
element ved aflysningerne. Vi har i sam-
arbejde med FHF og senere JHF samt et 

eksternt firma afholdt en række BTU On-
line kurser.

Denne beslutning blev taget i et for-
søg på om at holde gryden i kog, men så 
sandelig også for at få værdifuld viden 
indenfor området, online undervisning.

Vi skal nu i gang med at vurdere erfarin-
gerne fra disse onlinekurser i forhold til, 
hvordan og i hvilket omfang vi kan drage 
nytte af dette tilbud fremadrettet.

Da Danmark åbnede op i maj måned, 
besluttede UU, at vi kunne arbejde vide-
re med vores Master Coach, som er et 
lille hold på 11 kursister. Undervisnin-
gen er således blev afviklet dels som on-
line undervisning og dels med rent fy-
sisk fremmøde. Kursisterne er pt. ved at 
lægge sidste hånd på deres hovedopga-
ve og vi forventer, at de fremlægger me-
dio november.

Der venter alle i håndbold Danmark et 
spændende efterår – det hersker der in-
gen tvivl om. Hvordan kommer vi i gang 
og under hvilke forudsætninger? 

UU får som nævnt et særdeles travlt ef-
terår som spænder lige fra Børnehånd-
boldsymposium til Master Coach eksa-
men. Indimellem disse to yderpunkter 
skal vi arbejde med genetablering af 
DHF’s elitetrænerkurser, uddannelses-
strategi, Tophåndboldsymposium, Ta-
lenttræneruddannelse, online kurser og 
den generelle drift. 

Når jeg nævner dette i min beretning, 
er det også for at beskrive det arbejds-
pres vi frivillige ledere pålægges og ikke 
mindst påtager os. I den forbindelse vil 
jeg gerne komme med et lille, men vig-
tigt synspunkt; Vi har brug for at sam-
arbejde på tværs af udvalg, bestyrelser 
mm. i langt højere grad end tilfældet er 
i dag. Alt for ofte taler vi om hinanden 
og ikke med hinanden. Min opfordring til 
jer, der har en mening om uddannelse – 
send en mail eller ring til UU. Vi er altid 
åbne for en god og konstruktiv dialog.

Til sidst vil jeg gerne sige stort tak til 
udvalget, udviklingsafdelingen og ik-
ke mindst til Katrine Thoe og Ulrik Jør-
gensen for jeres kæmpe arbejdsindsats 
og engagement med henblik på at ska-
be en uddannelsesplatform, som vi alle 
i DHF kan være stolte af.

Tak til regioner og distrikter for at gen-
nemføre kurser til glæde for de tusind-
vis af børn, der spiller håndbold.

Tak til DHF’s bestyrelse for jeres store 
opbakning og interesse for uddannelse 
i dansk håndbold.

Med disse få ord vil jeg afslutte min be-
retning efter et alt andet end normalt 
håndbold år.

Mange venlige håndbold og uddannel-
ses hilsner

Benny Nielsen, formand 
DHF UU

Uddannelsesudvalget
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Bredde- og udviklingsudvalget

Bredde- og udviklingsudvalget (BRUD) 
har i 2019 bestået af Betina Lyng Bjerre 
(formand), Heidi Zacho (børnefaggrup-
pen), Tina Fensdal (ungefaggruppen) og 
Martin Færch (seniorfaggruppen) – med 
følgende faste gæster Benny Nielsen 
(formand uddannelsesudvalget), An-
ders Fredsgaard (formand for turne-
rings udvalget) og Thomas Rich (formand 
for breddedommerudvalget). Sek re-
tæropgaven er blevet løftet af udvik-
lingschefen i Dansk Håndbold Forbund. 

Dansk Håndbold Forbund har som over-
ordnede målsætning for breddeområ-
det, at medlemstallet skal øges med 
20.000 medlemmer i perioden 2019-
2025. For at sikre, at vi når den målsæt-
ning, er det vigtigt, at alle aktiviteter, 
udfordringer og dermed også løsninger 
inden for de enkelte fagområder, bliver 
sat i spil på tværs i organisationen. Det er 
derfor BRUD’s overordnede formål at ko-
ordinere, vidnedele og udbrede en fæl-
les forståelse af håndbolden, så vi i fæl-
lesskab og på tværs udnytter hinandens 
kompetencer og ressourcer bedst muligt 
med det for øje at få flere børn, unge og 
voksne til at spille håndbold. 

BRUD’s indsatser tager udgangspunkt 
i viden, forskning, dialog og synlighed, 
sådan at bredde- og udviklingsudvalget 
i tæt samarbejde med de mange aktører 
på håndboldområdet – medlemmer, for-
eninger, politikere, udviklingsafdeling, 
konsulenter og andre håndboldildsjæle 
– kan gøre en forskel i ambitionen om 
at øge medlemstallet i det håndboldtil-
bud og de håndboldaktiviteter, der sam-
let set udbydes.

Administrativt var der i 2019 udskiftning 
på posten som bredde- og udviklings-
chef i Dansk Håndbold Forbund, hvil-
ket naturligvis har berørt arbejdet i fag-
grupperne. Dels grundet fraværet af en 
udviklingschef i en periode, og dels for-
di vi med ansættelse af den nye udvik-
lingschef Lene Karsbæk har valgt at bru-
ge opstarten til at gennemgå arbejds- og 
ansvarsområdet politisk og administra-
tivt med det formål at optimere samar-
bejdet, fagligheden, serviceniveauet og 
effektiviteten i vores arbejde internt og 
overfor foreningerne. 

Kurven er knækket
Vi glædes over, at vi i 2019 endelig fik 
knækket den nedadgående medlems-
kurve. I 2019 steg medlemstallet med 
hele 1.108 medlemmer, og dermed var 
medlemsstatussen i de nu 767 hånd-
boldklubber (nedgang på 10 klubber ift. 
2018) ved årsskiftet 105.717 håndbold-
spillende medlemmer. Der har de sidste 
par år været optimisme at spore i med-
lemstallene, idet faldet i medlemstal er 
blevet mindre og mindre, men med tal-
lene for 2019 er der altså nu grund til 
den optimisme over en bred kam. 

Medlemstallet i en række forskelli-
ge aldersgrupper stiger, men det mest 
opsigtsvækkende tal skal dog findes 
blandt de unge under 25 år, hvor 1.013 
nye håndboldspillere har meldt sig un-
der fanerne. Særligt teenagerne mel-
lem 13-18 år overrasker positivt, da de 
alene står for en stigning på 837 med-
lemmer. Nogle af grundene til, at man i 
håndbolden er lykkedes med en frem-
gang i denne aldersgruppe skal findes 
i et større fokus på fastholdelse fra en 
tidlig alder; engagement i projekter ud 
over håndbold, som motiverer til at 

blive i klubben; kompetenceudvikling 
samt involvering og ejerskab i den en-
kelte forening i form af uddannelse, 
trænerjob og døm-selv-dommere. 

Nye spilformer
Første fase af implementeringen af nye 
spilformer blev iværksat gældende for 
sæsonen 2019/2020. Her blev følgende 
tiltag gennemført: 
•	 fra lige til ulige årgange
•	 enkeltårgange op til U11
•	 ekstra ungdomsår U19
•	 U9 som turneringsprodukt
 o stævneform / lige ud-turnering
•	 ændring på boldstørrelser i børne- 

og ungdomsrækkerne
•	 spilformen i U9 
 o ændring på banestørrelse i U9
 o ændring på antal spillere på ba-

nen
 o kortbaneregler i U9 
•	 ændring i max antal spillere på hold-

kortet U9, U11 og U13
•	 brug af dispensationsregler og spil-

udvikling
•	 afskaffelse af U15-DM.

Alle disse ændringer er foretaget på 
baggrund af et omfattende afdæknings- 
og analysearbejde. Implementeringen 
af ændringerne er en langstrakt proces, 
som vi følger tæt frem til 2023. 

Dansk Håndbold Forbund og BRUD får 
indimellem henvendelser fra forenin-
gerne om de nye spilformer. Vi lytter til 
alle henvendelser og tager dem meget 
seriøst, men det er en præmis for så om-
fattende ændringer i en forankret kultur 
som håndbolden, at ændringerne for-
drer tålmodighed – dels ud fra den for-
holdsvis lange implementeringsperio-
de men også da mange af tiltagene ikke 
kan måles og vejes på kort sigt. 

Derfor blev der lavet en indstilling og 
politisk besluttet at der blev etableret 
et samarbejde med en ekstern part, til 
at varetage store dele af evaluerings-
processen, hvortil der er bevilliget kr. 
250.000 fra de klausulerede midler til 
breddeidræt under DHF, hvor de 100.000 
blev øremærket den indledende under-
søgelse. DHF har derfor indgået aftale 
med ACTIVE REARCH, Maja Pilgaard om 
denne opgave.

Til at følge implementering, evaluering 
og udviklingen fortsætter den ekspert-
faggruppe, som også deltog i udarbej-
delsen af de tiltag, som rulles ud over 
perioden 2019-2023. Samtidigt med at 
proces og udvikling følges tæt af styre-
gruppen bestående af Betina Lyng Bjer-

re, Anders Fredsgaard, Lars Møller, Lene 
Karsbæk og med Katrine Thoe Nielsen 
som projektleder.
Den løbende evaluering skal sikre, at 
eventuelle utilsigtede og/eller uhen-
sigtsmæssige ændringer bliver justeret 
med henblik på en fuld implementering 
af ‘Nye Spilformer’ primo 2023.

Det forgangne år har vist, at vi ikke alle 
er enige i alle elementerne og forandrin-
gerne i forbindelse med Nye Spilformer. 
Men vi er heldigvis enige i, at vi har et 
fælles ansvar for at bidrage konstruktivt 
til at finde frem til de bedst mulige løs-
ninger og tilbud for vores børn og unge. 
Børne- og ungdomshåndbolden er vo-
res kerneprodukt, rekruttering og fast-
holdelse vores kerneopgave, og vi skal 
alle i DHF – politikere, trænere, ledere, 
ansatte og andre – gør vores ypperste 
for at sikre de gode oplevelser for alle 
ude i hallerne. 

Det forgangne år har også vist et be-
hov for en stor kommunikativ indsats –
særligt i forhold til de elementer – det 
fundament, som ændringerne bygger 
på, der er rent håndboldfaglige, og den 
viden, som findes om målgruppernes 
motivation og ønsker. Derfor bliver der 
også arbejdet intenst på et holdnings- 
og handlingsskriv, som fra DHF vil tyde-
lig- og synliggøre dette håndboldfagli-
ge fundament.

Klub-Building og Håndboldens 
klubkompas
I 2019 har en revidering af Klub-Buil-
ding-konceptet gjort produktet me-
re simpelt og fleksibelt. Udviklingen 
er iværksat for at sikre, at flere klub-
ber anvender produktet, da undersø-
gelser viser, at foreninger, der arbejder 
med foreningsudvikling, også har med-
lemsfremgang. Klub-Building tager ud-
gangspunkt i den enkelte forening og 
deres behov for foreningsudvikling in-
den for fem spor: børn, unge, voksne, 
flere hænder og klubbens grundlag. 

I 2019 blev værktøjet Håndboldens 
klubkompas udviklet – et internt værk-
tøj, hvor vi efter medlemstal inddeler 
vores håndboldforeninger i fire forskel-
lige kategorier; superklubben, den klas-
siske håndboldklub, familieklubben og 
nicheklubben. Via klubkompasset er det 
muligt at se medlemsudviklingen i hver 
forening over de forgangne tre år. 

Klubkompasset er stadig under udvik-
ling, og vores ambition er, at værktøjet 
skal støtte os på det strategiske niveau 

i vores arbejde med foreninger og de-
res udvikling. 

Bevæg dig for livet
Bevæg dig for livet-projekt (2018-2020) 
har haft fokus på fire områder: Hånd-
boldfitness, Five-a-side Håndbold, Hånd-
boldens Dag og en ungeindsats, der 
handler om udbredelse af Five-a-side 
Håndbold til gymnasiernes idrætsunder-
visning. 

2019 har stået i driftens tegn, og projek-
tets medarbejdere og konsulenter har 
haft fokus på opstart og opfølgning på 
træningstilbud med Håndboldfitness og 
Five-a-side Håndbold. Målet for arbej-
det har været at have flest mulige bæ-
redygtige træningstilbud landet over. 
Før corona-krisen indtrådte, var der 121 
foreninger med Håndboldfitness og 114 
foreninger med Five-a-side Håndbold. 
Det betyder, at der i starten af 2020 var 
det højeste udbud af motionshåndbold 
i Danmark nogensinde med en stigning 
på 60 hold fra foråret 2019 til foråret 
2020. Five-a-side Håndbold har stå-
et for størstedelen af de nye tilbud, og 
Håndboldfitness-holdene er blevet fast-
holdt i perioden. Det betragter projek-
tet som en succes, da det har potentia-
let til at betyde en medlemsstigning på 
2500 medlemmer fra januar 2018 til fe-
bruar 2020 på klubbernes motionshold.

På Håndboldens Dag den 11. janu-
ar 2020 deltog hele 170 klubber med 
ca. 16.600 deltagere. Deltagerantallet 
er steget med næsten 5000 personer i 
2020, og kun seks klubber afmeldte de-
res deltagelse inden dagen til forskel 
fra 2019, hvor 26 klubber meldte fra 
undervejs. Det vurderes, at kendskabet 
til Håndboldens Dag generelt er steget i 
Håndbolddanmark. 

BDFL-projektet udløber den 31. decem-
ber 2020 og bliver ikke forlænget i sin 
nuværende form.

Håndboldskole
En anden vigtig indsats i forhold til fast-
holdelse af medlemmer er vores hånd-
boldskoler, som gennemføres i perio-
den fra sommerferien og frem til og med 
uge 42. Håndboldskole-konceptet blev 
i 2019 forsimplet, da arrangementsty-
perne blev nedjusteret fra tre til en, sta-
dig med mulighed for at differentiere i 
forhold til alder og omfang. Vi har i 2019 
gennemført 110 håndboldskoler fordelt 
på 97 foreninger og med 6.690 deltager. 
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Igennem de sidste par år har vi desvær-
re set en nedgang i antallet af arrangør-
foreninger, hvilket har en effekt på del-
tagerantallet. Derfor vil vi fremadrettet 
have fokus på rekruttering af forenin-
ger. Potentialet er der, da over 60 pct. af 
alle vores foreninger ikke afholder DHF 
Håndboldskole. 

Håndboldkaravanen 
Håndboldkaravanen er vores kerneind-
sats i forhold til at rekruttere nye med-
lemmer til foreninger. På vores 230 
Håndboldkaravaner får vi promoveret 
håndboldsporten for børnene, og sam-
tidig får vi muligheden for at inspire-
re lærere til at bruge håndbold i deres 
idrætsundervisning efterfølgende.  

Primært i august og september kommer 
vi ud på skoler i samarbejde med den lo-
kale forening og præsenterer håndbold 
gennem spil, leg og aktiviteter. Hånd-
boldkaravanen kan derfor være med til 
at facilitere et samarbejde mellem den 
lokale forening og den lokale skole. 

Børnefaggruppen
Børnefaggruppen har fortsat fokus på 
at skabe en rød tråd i børnehåndbolden 
og har i 2019 arbejdet primært med ind-
satser der er relateret til nye spilformer. 
I den forbindelse har faggruppen arbej-
det sammen med flere af de andre ud-
valg.

Faggruppen har i samarbejde med tur-
neringsudvalget i Dansk Håndbold For-
bund arbejdet med U9-årgangen, hvor 
det fra sommeren 2019 udbydes kam-
pe i TU-regi og indslusningsstævner for 
nybegynderne.

Faggruppen har også i 2019 arbejdet 
sammen med dommerudvalget i Dansk 
Håndbold Forbund omkring dommer- 
og vejlederrollen i børnehåndbold. Det-
te arbejde forsætter ind i 2020.

Børnefaggruppen er også involveret 
i følgearbejdet omkring implemente-
ringen af nye spilformer, ligeledes har 
faggruppen sparret med uddannelses-
udvalget omkring revisionen af børne-
træneruddannelsen.

Ungefaggruppen
Som tidligere nævnt har vi for første 
gang i ti år oplevet en stigning i med-
lemstallene med en særlig fin vækst in-
den for aldersgruppen 13-18 år på 837 
medlemmer fra 2018 til 2019. Det er 
glædeligt, at kurven får et knæk op-
ad, men der er et stort behov for, at vi 
lægger en målrettet og evidensbaseret 

indsats i arbejdet med ungdomshånd-
bolden for at fastholde og sikre den po-
sitive udvikling.

Faggruppen har ligget lidt stille pga. få 
medlemmer og er i gang med en genre-
krutteringsproces. Der har været brugt 
en del ressourcer på at få et samarbej-
de og en aftale på plads med eftersko-
lerne. Der er nu landet en aftale, som 
bl.a. indeholder træner- og dommerud-
dannelse, turnering og medlemsregi-
strering, og samtidig indebærer aftalen, 
at vi sammen skal have fokus på, hvor-
dan vi får spillere hjem i klubberne ef-
ter endt ophold, sådan at de fortsætter 
med håndbolden. 

Herudover er ambitionen fremadrettet 
for ungeudvalget at arbejde med det 
gode forenings-, trænings- og kampmil-
jø for vores unge spillere inden for ta-
lent såvel som bredde.
 
Seniorfaggruppen
I 2019 har seniorfaggruppen støttet 
op om arbejdet med Bevæg dig for li-
vet-indsatserne i forhold til at forankre 
dem i de lokale kredse og forbund. Det 
har blandt andet drejet sig om stævne-
aktiviteter og et godt ambassadørskab 
fra medlemmerne af faggruppen. Dertil 
kommer arbejdet med forretningsstra-
tegien, hvor områder som tilflytning til 
de større byer og fraflytning fra landom-
råderne i de første seniorår ses som en 
af de større udfordringer for vores fag-
område. Til sidst har faggruppen arbej-
det med potentialet for medlemsrekrut-
teringen blandt 60+-segmentet, f.eks. 
igennem samarbejdet med Diabetesfor-
eningen om opstart af nye Håndboldfit-
ness-hold.

Det kommende år
Den ellers gode start på 2020 blev æn-
dret til helt usædvanlige tilstande – ik-
ke bare for håndbolden men også for 
hele verden – på grund af Covid-19. Ar-
bejdsopgaverne og arbejdsgangene i 
BRUD blev da også helt anderledes end 
forventet og med nedlukningen af Dan-
mark fulgte hjemsendte medarbejdere 
og et politisk system, som også drosle-
de markant ned. 

Alligevel har BRUD været særdeles ak-
tiv i foråret på særligt to områder: Dels 
ved formandens deltagelse i taskforce-
gruppen for Covid-19 og dels med arbej-
det i styregruppen for nye spilformer.

Ingen ved på nuværende tidspunkt 
hvordan og hvor meget Covid-19 vil 
præge vores hverdag og de muligheder 

vi har for at udbyde gode håndboldtil-
bud – og særligt ikke i hvilke rammer der 
bliver. Derfor bliver vi også i BRUD nødt 
til at være yderst omstillingsparate, men 
også at lære af de erfaringer som vi alle-
rede har gjort os. 

Foreningskulturen kan være under pres, 
hvis vi ikke hjælper hinanden med at 
komme godt i gang igen og med ram-
mer og indsatser gør det attraktivt for 
både spillere og frivillige igen at samles 
om fællesskabet i håndbolden. Vi skal 
skabe rammer, hvor dygtiggørelse, fæl-
lesskab og tryghed gør det muligt for 
os, at få spillerne tilbage i noget, der 
ligner det, vi kender så godt og holder 
meget af.

Der ligger fortsat mange muligheder og 
udfordringer i breddearbejdet i Dansk 
Håndbold Forbund. Ikke kun i forhold 
til medlemstallet, men også i høj grad 
i forhold til udviklingen af håndbolden 
og i målsætningen om, at vi sammen 
gør en forskel for breddehåndbolden i 
Danmark. Det er derfor vigtigt, at vi alle 
er klar til at arbejde sammen, tør udfor-
dre hinanden og teste/afprøve nye ide-
er og tiltag. Noget vil fungere i første 
forsøg, mens andet kræver flere juste-
ringer. Men det er vigtigt, at vi arbejder 
sammen om at skabe det gode miljø og 
de gode rammer for den sport, som vi al-
le brænder for.

Det er en kæmpe opgave, men sammen 
er vi i stand til at løse den! Og i BRUD er 
vi meget bevidste om, at vi er en vigtig 
brik i dette puslespil.  

Betina Lyng Bjerre  I sidste beretning fra 18-19 skrev jeg:
”I den kommende sæson afvikler vi sæ-
son 1 med de ulige årgange, og vi skal 
i gang med at evaluere på alle ændrin-
gerne. Vi skal have finpudset tingene, 
så år 2 bliver endnu bedre. Det er dog 
en proces, der kun lige er startet. Den 
langsigtede effekt kan ikke måles i år 
1, så vi forventer primært at den kom-
mende sæson skal bruges på at udbrede 
kendskabet til de nye tiltag yderligere. 
Vi skal være opmærksomme på de ud-
fordringer, der helt sikkert kommer, og 
være skarpe på at vurdere hvilke indsat-
ser, der skal gøres”

Sæson 19-20 startede helt som forven-
tet. I HRØ var der for første gang lod-
trækning om hvilket hold, der skulle i en 
vestpulje. Lodtrækningen foregik efter 
de principper, der blev vedtaget for at 
undgå 13 og 14 hold i puljerne i 2. og 3. 
div., med et efterfølgende nedryknings-
slagsmål året efter og undgå andre pul-

Turneringsudvalget

jer, der var stort set uden nedrykning. 
Også i den nye sæson har det været 
nødvendigt med en lodtrækning. Det 
er vores oplevelse i udvalget, at klub-
berne ikke kender propositionerne og 
retningslinjerne for puljeinddelingen, 
og bruger tid og penge på protester og 
indsigelser.

Vi startede op med U19 Liga som en hel-
årsturnering i håbet om at opnå færre 
formtoppe og højere kvalitet af kampe 
i hele sæsonen. Vi har modtaget man-
ge positive kommentarer fra klubber-
ne, der også er begejstrede for at kun-
ne afvikle kampe i hele perioden og ikke 
skulle holde en pause i ombrydningen i 
december og start januar. Det har let-
tet kalenderen for de unge mennesker, 
der også passer skole og uddannelse, 
og tidligere måske har oplevet en me-
get presset kalender i foråret, hvor sko-
lerne også afvikler studieture og forbe-
reder dem på eksamen.

Vi havde mange henvendelser fra træne-
re på alle niveauer om de nye regler med 
alle de muligheder og de få begrænsnin-
ger, som de gav. ”Kan det passe?”, ”Må 
man virkelig det?”, var hyppige henven-
delser. Rigtig mange trænere og klub-
ber tog ansvar og kun nogle få bevæge-
de sig ud, hvor det ikke var meningen. 
Behovet for en ensartet tolkning i he-
le landet og små finjusteringer viste sig 
ret hurtigt, og vi rettede små indlysende 
ting allerede i efteråret. 

De forskellige ændringer evalueres i de 
forskellige udvalg. I BRUD-regi pågår 
en evaluering af boldstørrelser og ba-
nestørrelse for de mindste i skrivende 
stund. I TU evalueres på regler og pro-
positioner.

I TU samlede vi sammen til en større fin-
pudsning efter sæson 1. Bl.a. i forhold til 
efterskolerne, en lidt for voldsom brug 
af dygtige ældre spillere på dispensati-
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on i de øverste rækker og nogle af de 
ældste ungdomsspillere, der spillede 
rigtig mange kampe for både egen og 
ældre årgang. Vi var kommet rigtig langt 
i dette arbejde, og havde sidste plan-
lægningsmøde primo marts til vores 
store fælles turneringsevalueringsmø-
de i april for ca. 40 TU-medlemmer fra 
hele landet, så år 2 kunne blive endnu 
bedre. (Dette møde blev for øvrigt aflyst 
med afvikling i april og igen aflyst i juni. 
Vi prøver igen i november). På planlæg-
ningsmødet i marts diskuterede vi i star-
ten af mødet, om vi kunne risikere, at et 
hold ville melde afbud pga. Corona, og 
vi blev enige om, at vi ville vente og se, 
om det nu gik så galt… 1 time inde i mø-
det kom der et afbud fra et hold pga. en 
træner med Corona-risiko i familien, og 
så skulle vi lige pludselig forholde os til 
meget større udfordringer.

Vi blev ret hurtigt enige om at spillede 
kampe skulle tælle, og hvis et hold måt-
te melde afbud, så måtte de taberdøm-
mes uden andre konsekvenser, end at 
de tabte kampen, dvs. ingen bøder eller 
tvangsnedrykninger pga. 2 eller 3 afbud 
i turneringen.

Et par dage senere kom den store ned-
lukning i samfundet og alle kampe blev 
udsat, indtil vi havde tid til at vurdere, 
hvad der skulle ske. I DHF TU-regi har vi 
ansvaret for 2. div, 3. div og ungdoms-
ligaer, så vi skulle lige samle meldinger 
ind fra forbund, kredse og regioner, in-
den vi kunne diskutere en fælles løs-
ning. Omfanget af nedlukningen gjorde, 
at vi hurtigt fik opbakning til en fælles 
løsning for alle rækker, der er omfattet 
af betegnelsen ”Øvrige rækker”, mens 
Liga og 1. div. stadig håbede på en hur-
tig bedring og mulighed for at færdiggø-
re turneringen på den mest fair måde, 
nemlig ved at spille kampene.

Da der ikke var udsigt til en bedring og 
udsættelse i længere tid ville give en træ-
ningsfri periode med efterfølgende for-
højet skadesrisiko og øget belastning i 
forhold til et sammenpresset kamppro-
gram, oveni konfirmationer, eksame-
ner og dyrkning af andre idrætsgrene, 
valgte vi at afslutte turneringen på tids-
punktet, hvor landet blev lukket ned.

I ungdomsrækkerne sluttede turnerin-
gen uden afvikling af mesterskaber, 
mens vi i seniorrækkerne var nødt til at 
finde en løsning på udfordringen med 
op- og nedrykning mellem rækkerne. 
Det kan gøres på mange måder, har vi 
set i landene omkring os, men ingen af 

løsningerne er retfærdige, så det hand-
lede om at finde den løsning, som var 
den mindst dårlige af alle de dårlige løs-
ninger. De hold, der var på vej til ung-
doms-DM, havde jo fortjent det og både 
de hold, der manglede 1 eller 2 point i at 
sikre sig oprykning eller undgå nedryk-
ning, håbede på, at deres situation ville 
blive begunstiget på en eller anden må-
de. I de lavere rækker hvor kalenderen 
ikke er så presset, ville man godt kun-
ne presse et hold mere ind i en pulje, 
men der ville jo også i alle puljer være 
hold, der skulle en række op. I eliteræk-
kerne ville det derimod presse kalende-
ren endnu mere, og da man hører ”Don’t 
play the players” blive brugt, ville det ik-
ke give mening, ikke også at skulle træf-
fe nogle upopulære beslutninger om 
nedrykninger.

Vores løsning blev, at stillingen på ned-
lukningsdatoen blev den gældende. 
Stillingen er udtryk for de kampe, der 
er spillet. Vi har ikke ændret på betyd-
ningen af, at en vundet kamp giver 2 
point ved at regne et snit ud pr. spillet 
kamp, og vi har ikke regnet med 2 point i 
manglende kampe til de hold, der ifølge 
stillingen burde vinde dem. Det er char-
men ved vores sport, at det ikke altid er 
de forventede, der vinder, så vi ville hel-
ler ikke begive os ud i gætterier omkring 
det. Det er selvfølgelig noget skidt, hvis 
man lige havde planer om at vinde de 
sidste kampe og overhale de konkurren-
ter, der ligger foran, og som man måske 
endda skulle møde, men da startdatoen 
ikke var kendt og så ud til at ligge langt 
fremme, så var det den mindst dårlige af 
alle de dårlige muligheder.

Med omfanget af nedlukningen og de 
begrænsninger, der fortsat er, har det 
vist sig, at en afslutning var den ene-
ste løsning, der forhåbentlig kan give 
en nogenlunde normal afvikling af den 
kommende sæson. Vi er nu klar til at la-
ve sæson 20-21 til den bedste mulige 
sæson for klubberne og deres spillere 
og ledere.

I TU regi har vi valgt at finpudse reglerne 
en smule til sæsonen, mens vores sto-
re turneringsevaluering som nævnt blev 
udsat i både april og juni, og nu er plan-
lagt til afvikling i november 2020.

I nedlukningsperioden har vi i DHF TU 
fået en del henvendelser via DHFs Co-
vid-19 Task Force med ønsker omkring 
den kommende sæson og ideer til en 
roligere opstart, så klubberne har fået 
tid til de sociale aktiviteter på holdene, 

som de ikke nåede i slutningen af sæso-
nen. De lokale regioner har hver især la-
vet tiltag for at imødekomme dette øn-
ske.

I næste beretning ser jeg frem til igen at 
kunne skrive om en normal turnerings-
afslutning og flotte arrangementer og 
håndboldoplevelser for alle deltagere 
og tilskuere. 

Følgende fra udvalget har deltaget; 
Niels Emil Lindholm, JHF, Bjarne Knud-
sen, FHF, og Jørgen Alnor, HRØ. Vi har 
fået god hjælp fra administrationsche-
ferne fra JHF, FHF og HRØ, der har haft 
fornøjelsen af tætteste kontakt med 
brugerne af de nye regler og propositio-
ner. Derudover skal lyde en stor tak for 
hjælp til DHFs turneringsafdeling, pri-
mært Søri Haslund og Frank Smith for et 
godt samarbejde og mange gode input 
til udvalgets arbejde.

Anders Fredsgaard

Arrangementsudvalget

Et håndbold-år er ved at rinde ud, men 
hvilket år. Rigtig mange planlagte lands-
kampe er i foråret 2020 blev aflyst på 
grund af Covid-19.

Planlægningen af Women’s EHF EURO 
2020, der afvikles sammen med den 
gode samarbejdspartner Norge fortsæt-
ter, selv om der i skrivende stund ikke er 
truffet endelig aftale omring afviklingen 
i forhold til Covid-19. 

Udover planlægningen af det forestå-
ende mesterskab, har Arrangementud-
valget også med stor hjælp fra kontoret, 
klaret den ”daglige drift” med planlæg-
ning af samlingerne rundt om i landet.

Udvalget består af:
Jens Jacob Nørtved Bork – Næstved
Lars Dalsgaard – Kirke Hyllinge
Torben Petersen – Nors
Per Sørensen - Aalestrup
Kathrine K. Christensen – DHF

Som nævnt er arbejdet med det kom-
mende mesterskab godt i gang, og vi 
følger næsten den planlagte tidsplan 
(det Covid-19 restriktioner tillader). Og-
så denne gang er det glædeligt at næ-
sten alle frivillige er på plads i rigtig god 
tid, hvilket også giver ro i planlægnin-
gen, da der er rigtig mange gengange-
re fra tidligere mesterskaber – og tak 
for det. 

Planlægning med placering af kommen-
de ungdomslandskampe, Dame A og 
Herre A landskampe er i gang og flere 
arrangementer er på plads til den kom-
mende sæson.

Der er afviklet følgende kampe det for-
gangne år:

Juni 
2019:

Dame A VM- Kval mod 
Schweiz, i Bauhaus 
Arena, Roskilde 
Kongrescenter

Juni 
2019:

Dame U-20 træningskamp 
med Japan i Tved Hallen.

Juni 
2019:

Herre A EM-Kval mod 
Færøerne i Gigantium 
Aalborg.

Juli  
2019:

Dame U-17 2 kampe 
med Ungarn i Skærbæk 
Fritidscenter.

Juli  
2019:

Herre U-19 SOC mod 
Norge, Sverige og 
Portugal i Fælledhallen 
Skanderborg.

Oktober 
2019:

Herre A Golden League 
med deltagelse af Norge, 
Frankrig og Spanien og 
afviklet i Ceres Arena 
Aarhus og Gigantium 
Aalborg. 

Forår 
2020:

Alle planlagte 
landskampe - aflyst.      

       

Slutteligt stor tak og forståelse af situa-
tionen til alle vores samarbejdspartne-
re, nye som gamle og ikke mindst alle de 
mange frivillige, som står klar hver ene-
ste gang der skal hjælpes. Uden jeres 
støtte ville det være umuligt at gennem-
føre alle disse arrangementer. Der er in-
gen tvivl om, at de internationale hold, 
dommere og observatører som kommer 
til Danmark og oplever den måde vi ar-
bejder på og ikke mindst hyggen og glæ-
den ved at være sammen gør, at de me-
get gerne vil hertil igen. 

En kæmpe tak til udvalgets medlem-
mer for et fantastisk stykke arbejde og 
hvad skulle vi gøre uden alle de dygti-
ge ansatte på kontoret, ingen nævnt in-
gen glemt. 

Hans-Jørgen Lythje
Formand Arrangementudvalget
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Udvalget for Beach Handball

Det var med stor spænding, vi gik i gang 
med Corny Beach Handball Touren 2019, 
vi havde fået en ny konsulent, som ikke 
skulle med hele vejen rundt og Nicolai 
Gynther, var blevet ansat til at tage tu-
ren med rundt, som ham der skulle kla-
re alt det praktiske.

Det blev igen i år en rigtig god oplevel-
se at være med på turen, vi var meget 
heldige med vejret, det meste af turen.

Vi havde i år valgt kun at lave 5 indle-
dende stævner; Skæring, Ishøj, Nyborg, 
Horsens og Amager Strandpark. Det gav 
desværre et fald på 19 hold på Touren.

Vi havde i år valgt at afholde DM over 
2 dage. Det blev afholdt på Sydbank 
Beach anlægget i Dalum, med DHG 
Håndbold som samarbejdspartner.

Det blev et rigtigt godt stævne, desvær-
re var vejret ikke rigtigt med os om lør-
dagen, heldigvis havde DHG også le-
jet hallen, så vi kunne sende spillere og 

dommere indendørs, når det begyndte 
at lyne. Det skete faktisk 4 gange. Der 
var heldigvis en god stemning hele da-
gen. Havde vi ikke haft hallen, havde vi 
været tvunget til at aflyse. Søndag hvor 
vi afviklede ungdomsstævnet var vejret 
ganske udmærket, så de fik også en god 
dag ud af det.

Vinder Corny Beach Handball Tour og 
Dansk mester blev følgende hold:
Damer: Visse IF
Herrer: Rødby Håndboldklub
Oldies damer: BK Ydun
U19 damer: Horsens BK
U19 herrer: Skanderborg Hånd-

bold
U17 damer: HEI/VRI
U17 herrer: HC Odense Ungdom

Den store interesse for Beach Handball 
vokser stadig. I 2019 er antallet af til-
meldte hold steget med 277, det er en 
samlet fremgang på 10,5%. Det samlede 
antal hold er 2.912. Tallet dækker over 
både fremgang og tilbagegang i Kred-

se, Regioner og Forbund. Dog syntes 
jeg der er grund til at fremhæve kreds 
6, som virkelig har prøvet at få gang i 
Beach og det er nu lykkes, de er vokset 
fra 60 til 243 tilmeldte hold. Godt gået.

Desværre måtte vi aflyse Corny Beach 
Handball Touren i 2020, vi havde ellers 
glædet  os til at præsentere vores euro-
pamestre rundt om på spillestederne. Vi 
havde jo også et par nye tiltag på afvik-
lingen af Corny Touren. Vi havde invite-
ret U19 til at deltage på Corny Touren, 
så de både kunne spille senior og U19. 
Det var også første år vi skulle afvikle 
ungdoms DM med 10 hold. Men vi må 
nu vente til 2021 med at få det afprøvet.

Tak til udvalget og kontoret for godt 
sammenarbejde i året der er gået.

På udvalgets vegne

John Kruse

Beachlandshold

2019 var et helt fantastisk og ikke 
mindst historisk år for dansk beach 
handball. Både det danske herre- og da-
melandshold leverede resultater, som vi 
kun kan være stolte af. 

Først ved EM i polske Stare Jablonki, 
hvor det nok ikke var mange, der in-
den turneringen havde spået EM-guld 
til Danmark – og så endda dobbelt op. 
Begge hold lagde flot ud og spillede sig 
næsten suverænt videre til mellemrun-
den. I mellemrunden sikrede damerne 
med en sejr over de forsvarende ver-
densmestre fra Grækenland en plads vi-
dere til kvartfinalerne. Herrerne slog de 
regerende europamestre fra Spanien i 
den sidste og afgørende mellemrunde-
kamp, som sikrede dem en plads videre 
blandt de 16 bedste.

Begge hold var temmelig suveræne og 
tæt på fejlfrie op til kvartfinalen. Kun et 
enkelt nederlag i syv kampe var det ble-
vet til for begge hold, og i semifinaler-

ne fortsatte de sejrsstimen. Damerne 
besejrede de forsvarende europame-
stre fra Norge, mens herrerne tog sig af 
Frankrig. 

Mens herrerne dominerede i semifi-
nalen mod Ungarn, som de vandt 2-0, 
var der mere spænding i damernes se-
mifinale mod Kroatien. Efter en sejr på 
12-19 i første halvleg, tabte dansker-
ne 17-10 i anden halvleg. Derfor skulle 
kampen afgøres i shoot out, som Dan-
mark endte med at vinde 7-4.

På finaledagen satte både herrerne og 
damerne så punktum for en fantastisk 
EM-slutrunde, da begge hold fejede al 
ungarsk og norsk modstand af vejen i fi-
nalen og kunne lade sig hylde som euro-
pamestre. 

Tre måneder senere skulle holdene 
igen i sandet. Denne gang ved den før-
ste udgave nogensinde af ANOC Wor-
ld Beach Games i Doha, Qatar. Wor-

ld Beach Games er en ny, international 
multi-sportsbegivenhed organiseret af 
Association of National Olympic Com-
mittee, hvor flere end 100 nationer dy-
ster i 16 discipliner.

Begge beachlandshold leverede flotte 
præstationer i det indledende gruppe-
spil og spillede sig videre til kvartfina-
lerne, hvor begge hold mødte Spanien. 
Her kom damerne bedst ud af den du-
el og spillede sig videre til semifinalen. 
I semifinalen ventede stor modstand i 
form af Brasilien, som damerne allere-
de havde tabt til i den indledende run-
de. Men danskerne fik revanche efter 
fantastisk fight i en kamp, der blev af-
gjort i shoot out. I finalen ventede så 
et gensyn med Ungarn, som danskerne 
også stod overfor i finalen ved EM. Un-
garn blev besejret med 2-0 i finalen på 
Katara Beach, hvorefter jublen brød ud 
og damerne endnu en gang kunne la-
de sig hylde. 
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Disciplinærinstansen har i perioden be-
stået af advokat Jens Bertel Rasmussen 
(H), der er formand og advokat Sigurd 
Slot Jacobsen (L) og Claus Mundus-Pe-
dersen, der er menige medlemmer samt 
advokat Morten Søndergaard Olsen og 
Carsten Holm der er suppleanter.

Udvalget består af 3 medlemmer, hvor-
af 2 er jurister.

Formanden skal være uddannet jurist. 

Til udvalget er knyttet chef for turne-
ringsafdelingen Frank Smith fra DHF 
som sekretær.

Høringsproces
Høringsprocessen håndteres på den 
måde, at denne foretages på baggrund 
af de indberetninger som instansen 
modtager. 

Før afgørelsen træffes sendes alt ma-
teriale, herunder evt. høringsansvar til 
re-afhøring hos den indberettede part 
(kontradiktoriske princip fra den civile 
retspleje).

Disicplinærinstansen for
Håndboldliga og 1. division

Da sagerne oftest er af hastende karak-
ter, er instansen meget tilfredse med, 
at klubberne og de implicerede parter 
overholder de meget korte høringsfri-
ster, som instansen er nødt til at sætte, 
af hensyn til sagernes afgørelse i rela-
tion til kommende kampe, der skal af-
vikles.

Instansen skal i videst muligt omfang 
træffe en afgørelse i sagen inden afvik-
lingen af næste spillerunde. 

Video

1° - Dommernes adgang til video
Allerede fra 1. juli 2011 fik dommerne 
adgang til at se video forinden den en-
delige indberetning skulle sendes til be-
handling i Disciplinærinstansen. 

Hjemmelen findes i § 90, stk. 1 og 2 i Li-
gareglementet og lyder som følger:

”I de tilfælde hvor dommeren skal afgive 
indberetning i henhold til ovenstående, 
skal dommeren såfremt det er muligt at 
skaffe adgang til video af kampen, ha-

ve adgang til og i enerum at gennemse 
video af den episode, hvorom der skal 
indgives indberetning” 

Dette giver således dommerne mulig-
hed for at træffe beslutning om at de 
efter at have set episoden på video 
vælger ikke at indgive indberetning til 
instansen.

Bestemmelsen fungerer efter instan-
sens opfattelse hensigtsmæssigt og 
godt.

Det drejer sig jo om, at dommerne i et 
splitsekund skal træffe deres afgørelser 
og derfor er denne regel meget rimelig. 

2° - Disciplinærinstansens adgang til 
video    
Fra 1. juli 2012 fik Disciplinærinstansen 
også adgang til at benytte video i de-
res arbejde som en del af det materia-
le, der danner grundlag for afgørelse af 
en eventuel strafsanktion efter en ind-
beretning.

Hjemmelen hertil er indsat i Ligaregle-
mentet § 97 med ordlyden:

”Disciplinærinstansen og DHF’s ap-
pelinstans kan af egen drift indhen-
te videooptagelser til brug for sagsbe-
handlingen. Video kan anvendes ved 
behandling af samtlige sager”

Instansen har i flere sager gjort brug af 
denne mulighed og det er vigtigt at den-
ne mulighed for yderligere bevismateri-
ale foreligger. 

Video kan således anvendes ved be-
handling af alle sager. 

Målsætning for instansens  
arbejde
Det er fortsat instansens målsætning, 
at der træffes hurtige afgørelser, men 
således at alle afgørelser er velbearbej-
det med respekt af høringsprocessen 
og således at parterne får alle bilag og 
bevismateriale til gennemgang før afgø-
relsen træffes.

Afgørelsernes præmisser
Instansen ligger fortsat i de sager der ik-
ke er rene indberetningssager stor vægt 
på at beskrive faktum præcist og at give 
grundige præmisser på afgørelsen, her-
under henvisninger til de regler, der er 
blevet anvendt ved instansens afgørel-
se. 

Dette gør instansen meget ud af såle-
des, at de enkelte afgørelser kan bru-
ges som retningsgivende for omverde-
nen og til brug for fremtidige sager som 
præjudikater og således at klubber, le-
dere og spillere ved, hvorledes straf-
sanktionen i de enkelte tilfælde er.

Strafudmåling/praksis
Det fremgår af DHF’s love § 23, 8) at: 

Ved straffastsættelsen skal den på-
gældende Disciplinærinstans tage ud-
gangspunkt i den praksis der fremgår af 
afgørelser truffet i tidligere lignende sa-
ger. Instansen skal føre en offentlig til-
gængelig liste over praksis således, at 
det er muligt at følge instansens afgø-
relser og praksis i de enkelte sager. 

Instansen forpligter sig således til at føl-
ge denne praksis medmindre, der i mel-
lemtiden er sket regelskærpelser. 

Til opfyldelse af denne bestemmelse fø-
rer Disciplinærinstansen løbende lister 
over sager tilbage fra 2006 og til dato 
over alle afgørelser i 3 kategorier, nem-
lig: 

1) Indberetningssager
2) Protestsager
3) Øvrige sager

Instansen kan således følge praksis helt 
tilbage fra 2006. 

Instansens adgang til at tage 
sager op af egen drift
Det er kun i helt ekstraordinære tilfæl-
de, at instansen beslutter af egen drift 
at tage en sag op til behandling, hvil-
ket instansen kan efter DHF’s love § 22.

Det er en praksis, som instansen ønsker 
at fastholde. 

Instansen har i perioden taget 1 sag op 
af egen drift, det drejer sig om ulovlig 
aktivering af teamtimeoutknappen. 

1° - Ulovlig aktivering af team time 
out knappen
Det fremgik af indberetningen for dom-
merne samt i øvrigt af faktum i sagen, 
at officials D var blevet indberettet, idet 
denne på opfordring af official B ulovligt 
havde aktiveret team time out knappen 
kort før tid, uagtet at klubben allerede 
på det tidspunkt havde benyttet sine 3 
team time out. 

Henset til sagens alvorlige karakter om-
handlede spørgsmålet om en officials 
mulige upassende adfærd, tog Discipli-
nærinstansen sagen under behandling 
af egen drift, jf. DHF’s love § 22, stk. 2. 

Der blev foretaget høring i sagen og Di-
sciplinærinstansen havde lejlighed til at 
se video, lige såvel som DHF’s regelfor-
tolker blev hørt i sagen. 

Disciplinærinstansen lagde herefter til 
grund, jf. udtalelserne fra dommerne 
og observatøren, at official B i sin egen-
skab af cheftræner havde opfordret og/
eller instrueret official D om at aktivere 
team time out knappen, og at official B 
derigennem havde udvist særligt upas-
sende usportslig adfærd, jf. spilleregler-
nes 8:10B analogt, jf. 16.6B, jf. DHF’s lo-
ve § 23. 

Disciplinærinstansen lagde desuden 
til grund, at der var tale om en bevidst 
handling, herunder idømte Discipli-
nærinstansen official B, jf. DHF’s love 22 
og 23, 2 spilledages karantæne og klub-
ben fik en bøde på kr. 3.000. 

Afgørelsen var endelig, jf. DHF’s love § 
23, stk. 5, da der ikke blev givet en straf 
ud over de 2 dage, jf. endelighedsbe-
stemmelsen i DHF’s love § 23, stk. 1), 5.

Indberetningsregler
Som bekendt blev der for sæsonen 
2013/2014 indført nye indberetnings-
regler af Udvalget for professionel 
Håndbold. 

Det blev fra den sæson besluttet, at der 
alene skulle foretages indberetning af 
direkte diskvalifikationer, der er foreta-
get i medfør af spillereglerne § 8:6 og 
§ 8:10.

Sager i årets løb
Der har været følgende sager i sæso-
nen:

9 indberetningssager (kampsituatio-
ner)
1 protestsag (brug af TTO-knap)
5 øvrige sager (spilafbrydelser med 
fløjte, ulovligt anbragt eksponering, for 
sent indsendt ophævelse af kontrakt, 
brug af ulovlig spiller samt afskydning 
af konfetti med forsinkelse til følge) 

1° - Protestsag
Under henvisning til Ligareglementets § 
87, stk. 2, der lyder som følger: 

”Protester forårsaget af hændelser, for-
kert eller manglende indgriben under 
kampens afvikling, nedlægges af en 
holdofficial overfor sekretær/tidtager 
i direkte tilslutning til hændelsen med 
angivelse af protesten i kamprappor-
ten. Er spillet genoptaget efter hændel-
sen, har parterne accepteret det passe-
rede…” 

En sådan sag behandlede Disciplinærin-
stansen og under henvisning til denne 
bestemmelse afviste Disciplinærinstan-
sen protesten og sagen blev indbragt 
for Appelinstansen, der stadfæstede Di-
sciplinærinstansens afgørelse med føl-
gende præmis: 

”Ved en gennemgang af sagens mate-
riale, og særligt kamprapporten, finder 
Appelinstansen ikke, at der er proteste-
ret behørigt efter reglerne i Ligaregle-
mentets § 87, stk. 1 og stk. 2. TV-bil-
lederne og Appellantens anbringender 
giver ikke anledning til anden konklusi-
on”.

Det bemærkes således, at denne for-
melle regel i § 87, stk. 2 opretholdes i 
henhold til sin ordlyd, såvel af Discipli-
nærinstansen som af Appelinstansen, 
jf. denne sag. 
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2° - Brug af ulovlig spiller: 
Disciplinærinstansen har haft anledning 
til, også i den forgangne sæson, at tage 
stilling til brug af ulovlig spiller og sank-
tionerede brugen på baggrund af den 
objektive regel i lovenes § 11, stk. 2, 
hvor konsekvensen af benyttelse af ik-
ke-spilleberettigede spillere er bøde og 
tab af kamp uden mulighed for at sank-
tionere anderledes. 

”§ 11, stk. 2 – Der er foreningens an-
svar, at deltagende spillere er spillebe-
rettigede. Benyttelse af spillere, der ik-
ke er berettiget, medfører bøde samt 
tab af kamp”

Det bemærkes således, at uanset om 
klubben havde handlet i god tro, er det-
te uden betydning for den objektive re-
gel i Ligareglementets § 11, stk. 2, hvor 
den blotte konstatering af en klubs be-
nyttelse af en ikke spilleberettiget spil-
ler medfører bøde samt tab af kamp. 

Klubben blev idømt en bøde på kr. 
5.000.

Det bemærkes, at da klubben havde 
tabt kampen forbliver resultatet uæn-
dret. 

3° - Slag i maven: 
Der er sket indberetning for et slag i ma-
ven på modspilleren og efter indberet-
ning har både dommerne og Discipli-
nærinstansen haft adgang til at se video 
af det passerede og Disciplinærinstan-
sen er enig i, at der er givet et slag – spil-
leren har ramt en modspiller. Forseelsen 
var med voldsom effekt til følge, der er 
således lagt vægt på dommernes indbe-
retning om et slag, hvorved der forelig-
ger en diskvalifikation med rødt og blåt 
kort i medfør af spillereglementets § 8, 
punktum 6B og 16.6a. 

På baggrund heraf og i overensstem-
melse med praksis, jf. DHF’s love § 23, 
blev spillerne idømt en spilledagskaran-
tæne. 

4° - Forsinkelse på 3 minutter pga. 
konfetti: 
Disciplinærinstansen har fra observatø-
ren i en kamp modtaget indberetning 
om, at TV-kampen blev igangsat med en 
forsinkelse på 3 minutter grundet kon-
fetti, der hang fast i loftet. Der var tale 
om konfetti, der var afskudt af hjemme-
holdets fans. 

På det tekniske møde inden kampen var 
afskydning af konfetti fra udeholdets 
fans blevet drøftet. Hjemmeholdet for-
ventede ikke tilsvarende af egne fans. 

Klubben har bl.a. udtalt, at man hav-
de forventet afskydning af konfetti af 
hjemmeholdets fans. Men der var så 
meget styr over rengøringen, at dette 
ikke var nødvendigt at drøfte på det tek-
niske møde. 

Klubben har indrømmet, at man burde 
have grebet situationen anderledes an, 
hvilket der fremadrettet er taget skridt 
til at håndtere. 

Klubben burde på det tekniske mø-
de have orienteret TV og modstander-
holdet om, at der også fra hjemmehol-
det ville blive afskudt konfetti, jf. i øvrigt 
retningslinjer for observatører, afsnit 
5.2.1. I Tv-kampe er der særlig opmærk-
som på vigtigheden af at kampene star-
ter til den planlagte tid. 

Klubben har derfor ikke i tilstrækkelig 
grad varetaget forpligtelserne som ar-
rangør. 

Disciplinærinstansen finder, at der fore-
ligger en overtrædelse af Ligareglemen-
tet § 72, stk. 1: 

”§ 72, stk. 1 – Den arrangerende for-
ening har pligt til at udøve passende 
kontrol med tilskuernes optræden, men 
der skal være en reel margin for tilskuer-
nes udfoldelse, herunder for anvendel-
se af musikinstrumenter. Den arrange-
rende forening har endvidere ansvaret 
for dommernes og observatørens sik-
kerhed.” 

Ved fastsættelse af sanktionen har Di-
sciplinærinstansen lagt vægt på, at 
klubben ikke tidligere har overtrådt be-
stemmelserne om arrangørforpligtelser. 

Klubben blev i medfør af Ligareglemen-
tets §§ 99 og 100, jf. DHF’s love § 23, 
stk. 1, tildelt en irettesættelse. 

5° - Brug af ulovlig spiller: 
Disciplinærinstansen har i en sag om 
brug af ulovlig spiller taget stilling til 
brug af ulovlig spiller og sanktioneret 
brugen heraf. 

Klubben har anmodet Disciplinærin-
stansen om at vurdere, om klubben har 
overtrådt § 169 i Ligareglementet ved 
ikke straks at indsende ophævelse af 
spillerkontrakt for spilleren til DHF til 
registrering. 

Disciplinærinstansen kunne konstatere, 
at klubbens forpligtelser ophørte over-
for spilleren med udgangen af januar 
måned 2019. 

Disciplinærinstansen finder, at klubben 
har overtrådt Ligareglementets § 169, 
stk. 3 ved først d. 27. august 2019 – og 
efter starten på en ny sæson (2019-
2020) at have indsendt ophævelsen af 
spillerkontrakten til registrering. 

Disciplinærinstansen bemærkede sær-
ligt den af klubben nævnte forudsæt-
ning for ophævelsen. På den baggrund 
burde klubben have indsendt ophævel-
sen til registrering i umiddelbar forlæn-
gelse heraf. 

Disciplinærinstansen sanktionerede her-
efter, jf. DHF’s love § 23, samt Ligaregle-
mentets § 169, stk. 3, Klubben til en bø-
de på kr. 2.500. 

Sagernes behandling
Alle sagerne behandles løbende og så 
hurtigt det overhovedet er muligt en-
ten på telefonmøder eller pr. e-mail. 
Ved mere omfattende sager, afholder 
instansen egentlige møder til behand-
ling af sagerne.

Instansen holder herudover fortsat lø-
bende møder for at fastlægge prak-
sis, inden for de forskellige områder 
og de større principielle sager, drøftes 
på disse møder. Lige så vel som instan-
sen evaluerer tidligere afgjorte sager 
og drøfter eventuelle praksisændringer 
samt forslag til eventuelle ændringer i 
lovgrundlaget. 

Instansen har igen i perioden fungeret 
særdeles godt og alle afgørelser har væ-
ret truffet i enighed og efter grundige 
overvejelser.

Derfor rettes en stor tak for et godt 
samarbejde til instansens medlemmer, 
suppleanter og ikke mindst udvalgets 
erfarne og dygtige sekretær, chef for 
turneringsafdelingen Frank Smith DHF 
– alt fungerer som det skal.

Jens Bertel Rasmussen
formand for Disciplinærinstansen

Disciplinærinstansen for øvrige rækker

Disciplinærinstansens opgaver er pri-
mært at sanktionere overtrædelser af 
spilleregler og turneringsreglement m.v. 
for alle rækker undtaget ligaerne og 1. 
division. Dertil kommer, at distriktsfor-
bundene kan vælge, om de vil lade sager 
fra egne rækker gå til behandling hos 
os. Arbejdsgrundlaget for udvalget er et 
omfattende regelsæt, som skal respek-
teres, samtidig med at vi naturligvis har 
de sportslige hensyn for øje.

I sæson 2019/20 har vi haft 11 anke-
sager til behandling i en desværre for-
kortet sæson. Til sammenligning havde 
vi i sæson 2018/19 9 sager og i sæson 
2017/18 havde 11 sager til behandling. 
I forhold til tidligere år er det et rela-
tivt højt niveau, og det skyldes måske 
at foreningerne på samme måde som i 
det øvrige samfund er mindre tilbøjelige 
til at acceptere en afgørelse fra myndig-
hederne. Det er vores opfattelse, at de 
gældende reglementer og vejledninger i 
al væsentlighed er godt dækkende, og 
at overgangen til det fælles turnerings-
reglement har fungeret godt.

 Sagsbehandlingen foretages uden om-
kostninger ved hjælp af mails og tele-
fon, så vi bestræber os på at hjælpe til 
med en god økonomi i DHF. Men det har 
været et ret tidskrævende arbejde som 
følge af, at der til de fleste sager er bi-
lagt en stor mængde af dokumentation. 

Der har været flere sager på grund af 
problemer med anvendelsen af elek-
troniske holdkort. Teknisk set fungerer 
det tilfredsstillende, men især sjuskefejl 
blandt andet som følge af muligheden 
for at kopiere holdopstillingen fra kamp 
til kamp har givet anledning til sager. 
Modstanderhold har påstået, at anfør-
te spillere fejlagtigt ikke er blevet slet-
tet og modsat at man har glemt at skri-
ve andre spillere på kortet. Det er vores 
holdning, at reglerne i forbindelse med 
den slags administrative fejl skal tyde-
liggøres. Endelig gentages opfordringen 
om, at holdkortene skal udfyldes på en 
korrekt og ordentlig måde af de holdan-
svarlige. Tidtagningen har også givet et 
par ærgerlige sager. Det er vigtigt, at der 
er en god kommunikation mellem dom-
merbord og dommere.   

Der har i sæsonen været en enkelt 
sag hvor et hold valgte at forlade ba-
nen midt i kampen, hvilket naturlig-
vis er uacceptabelt. Når kampen er tæt 
og pulsen høj, sker der ofte uoverlag-
te ting, som dommerne skal vurdere på 
meget kort tid. Selvom man er uenig i 
dommernes afgørelse, er det naturlig-
vis ikke gavnligt for håndboldsporten, at 
man udviser voldsom usportslig adfærd. 

Tre af sæsonens afgørelser er blevet 
anket til Appelinstansen. Heraf er de 
to blevet stadfæstet, mens en sag om 
klubskifte blev omstødt.

Vi har haft endnu et år med godt og tæt 
samarbejde med DHF’s administration, 
og der skal her lyde en tak til udvalgets 
sekretær, Søri Haslund for en energisk 
og effektiv indsats og til Frank Smith for 
råd og dåd undervejs. Også tak til mine 
kolleger for veludført arbejde. 

Jens Risum 
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Håndboldens Appelinstans blev i sæso-
nen 2019/2020 udvidet fra 3 personer 
til fire personer som følge af den beslut-
ning, der i foråret 2019 blev truffet på 
repræsentantskabsmødet. 

Appelinstansen har derfor i 2019/2020 
sæsonen bestået af Jacob Schjern An-
dersen, Michael Meyn, Katrine Fruelund 
og Karsten Madsen med sidstnævnte 
som formand. 

Alle sager undtagen en enkelt, der har 
været forelagt Håndboldens Appelin-
stans til afgørelse i den afsluttede sæ-
son, har været behandlet med den-
ne sammensætning af appelinstansen. 
Dog har det i efteråret 2019 været nød-
vendigt at indkalde Martin Binzer Lind 
som suppleant i en enkelt sag, da Ja-
cob Schjern Andersen måtte trække sig 
grundet inhabilitet.

Det er normalt således, at Appelinstan-
sens medlemmer tilstræber – efter en 
grundig drøftelse - at opnå enighed i 
forhold til de afgørelser, der skal træf-
fes. Alle afgørelser er derfor truffet en-
stemmigt på baggrund af en grundig 
sagsbehandling og en god dialog med 
de involverede parter.

Året har igen budt på afgørelser, der har 
givet anledning til medieomtale/diskus-
sion. Det giver mig anledning til ganske 
kort at opsummere et vigtigt element i 
den proces, der fører til den endelige af-
gørelse. 

Håndboldens Appelinstans

Spørgsmålet omkring høring har givet 
anledning til en del drøftelse i pressen, 
hvilket Appelinstansen grundlæggende 
er uforstående overfor. 

Appelinstansen har i henhold til DHF’s 
love (og den almindelige forvaltnings-
ret) en pligt til at foretage partshøring. 
Dette er et helt grundlæggende retssik-
kerhedsprincip, idet de berørte parter 
(samt andre der kan blive berørt af afgø-
relsen) skal have mulighed for at frem-
komme med synspunkter, vel at mærke 
alene, hvis man ønsker det.  

Appelinstansen finder disse input fra 
de involverede parter værdifulde og kan 
kun opfordre til, at parterne benytter sig 
af denne høringsret for derved at søge 
indflydelse på afgørelsen.

Appelinstansen finder det fortsat vig-
tigt, at der er stor gennemsigtighed i 
forhold til præmisserne for afgørelsen, 
og derfor anvendes der en del ressour-
cer på at tydeliggøre, hvordan Appelin-
stansen er nået frem til sin afgørelse. 
Dermed bliver afgørelsen i den konkrete 
sag ordentlig begrundet, men der ska-
bes også en præjudikatsværdi, der kan 
få indflydelse på afgørelse af fremtidige 
sager af tilsvarende karakter.
 
Appelinstansen har vedtaget, at med-
lemmerne ikke kommenterer på de truf-
ne afgørelser i forhold til klubberne og 
pressen. Denne praksis er opretholdt. 
Eventuelle kommentarer indskrænker 

sig alene til kommentarer vedrørende 
procedure og forventede tidshorisonter 
i forhold til afgørelserne. 

Afgørelser truffet af Håndboldens Ap-
pelinstans kan indbringes for DIF Idræt-
tens Højeste Appelinstans. Som det 
fremgår af DHF’s website under ”Princi-
pielle afgørelser”, finder dette sted i en 
række tilfælde.

Alle afgørelser truffet af Appelinstan-
sen er straks efter, at disse er meddelt 
sagens parter, tilgængelige på DHF’s 
hjemmeside. 

Som sædvanligt benytter jeg lejligheden 
til at takke mine medlemmer i Appelin-
stansen for det arbejde, der er udført i 
sæsonen, ikke mindst Katrine Fruelund, 
der hurtigt har taget opgaven til sig.  
Der har været udvist stor fleksibilitet så-
ledes, at de indgivne klager kunne af-
gøres hurtigst muligt. Jeg vil også gerne 
takke de involverede klubber og Dansk 
Håndbold Forbund for et godt samar-
bejde i forberedelsesprocessen i sager-
ne. Dette er med til at gøre Appelinstan-
sens arbejde både såvel nemmere som 
bedre.

På Appelinstansens vegne

Karsten Madsen

Der har ikke været nogen sager til be-
handling.

Henrik Bitsch

Håndboldens Voldgiftsret
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Ledelsens påtegning    
Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 1. januar - 31. december 2019 for Dansk Håndbold Forbund.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010.

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af forbundets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. de-
cember 2019 samt af resultatet af forbundets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019.

Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositio-
ner, der er omfattet af årsrapporten, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgå-
ede aftaler og sædvanlig praksis.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen om-
handler.

Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse.

Fredericia den 17. juni 2020 Direktion:

Morten Stig Christensen Henrik M. Jacobsen 
Generalsekretær Direktør

Bestyrelsen:

Per Bertelsen Jan Kampman Anker Nielsen
Formand Næstformand Økonomiansvarlig

Kent Nicolajsen Troels Hansen Michael Svendsen

Mogens Mulle Johansen Kasper Dan Jørgensen Betina Lyng Bjerre

Michael Sahl Hansen Allan Enevoldsen Ove Leegaard
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Den uafhængige revisors erklæring
Til bestyrelsen i Dansk Håndbold Forbund

Revisionspåtegning på årsregnskabet 

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Håndbold Forbund for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, der omfatter an-
vendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter Kulturministeriets bekendtgørelse 
nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af forbundets aktiver, passiver og finansielle stilling pr.
31. december 2019 samt af resultatet af forbundets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 i overensstem-
melse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gælden-
de i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i Kulturministe-
riets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Vores ansvar ifølge disse standarder og  krav er nærmere be-
skrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Det er vores opfattelse, at det opnåede 
revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Uafhængighed
Vi er uafhængige af forbundet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s etiske regler) og de yder-
ligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Forbundet har i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6, som sam-
menligningstal medtaget de af bestyrelsen godkendte resultatbudgetter. Budgettallene har ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Kulturmini-
steriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, 
som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes be-
svigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere forbundets evne til at fortsætte driften; at oplyse    om 
forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om 
fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere forbundet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alter-
nativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om den-
ne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af 
sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale    standarder om revisi-
on og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, altid vil afdække væsentlig fejlin-
formation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis 
det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabs-
brugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er 
gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skep-
sis under revisionen. Herudover:

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes    besvigelser el-
ler fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der     er tilstrække-
ligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af 
besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, 
dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der     er 
passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af forbundets interne 
kontrol.

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn 
og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passen-
de, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder    eller for-
hold, der kan skabe betydelig tvivl om forbundets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig 
usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne op-
lysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion  er  baseret  på  det revisionsbevis, der er op-
nået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at forbundet ikke 
længere kan fortsætte driften.

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om 
årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende bille-
de heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt bety-
delige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revi-
sionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikker-
hed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om 
ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde 
synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til Kulturministeriets 
bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og   er 
udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4  og 6. Vi 
har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering 

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der  er omfattet  af regnskabsaflæggelsen,  er i  overensstemmelse med meddel-
te bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er 
taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er   omfattet af årsregnska-
bet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produkti-
vitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevisi-
on af udvalgte emner i overensstemmelse med  standarderne for offentlig revision. I  vores  juridisk- kritiske revision efterprøver 
vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, 
er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvan-
lig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed,  om de undersøgte systemer, processer eller dis-
positioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfat-
tet af regnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapporte-
re herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse. 

København, den 17. juni 2020
Ernst & Young
Godkendt Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 30 70 02 28

Ulrik B. Vassing 
statsaut. revisor 
mne32827
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Ledelsesberetning
Dansk Håndbold Forbunds formål

Dansk Håndbold Forbund (DHF), der er stiftet 2. juni 1935, er en sammenslutning af håndboldspillende foreninger i Danmark, or-
ganiseret i 2 distriktsforbund og 1 region.

DHF’s formål er at virke til håndboldens fremme.

Historisk 2019 – VM-guld og voksende medlemstal
I skrivende stund har covid-19-virus lukket ikke bare det meste af verdenen ned, men også Danmark og dermed dansk håndbold 
på alle niveauer. Genåbningen af vores sport er så småt ved at tage form, og det store spørgsmål er naturligvis, hvilken virkelig-
hed og håndboldvirkelighed vi kommer til at kigge ind i. Kontrasten til det forgangne år er skræmmende stor.

2019 markerer et helt særligt kapitel i dansk håndbolds historie.

Herrernes VM-slutrunde på dansk og tysk grund resulterede i guldmedaljer både på og uden for banen. De danske håndboldherrer 
sejrede og begejstrede sig frem til VM-guld for første gang i Dansk Håndbold Forbunds historie. Tallene nedenfor taler sit tydelige 
sprog om et dansk hold i en klasse for sig. Åbningskampen blev afviklet i Royal Arena i København med indledende åbningstale af 
Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik. Herefter lagde Jyske Bank Boxen i Herning gulv og rammer til den videre danske rejse 
mod VM-guld med en enkelt afstikker til semifinale i Hamborg. Lutter udsolgte kampe og en håndboldeufori i Danmark uden lige 
står mejslet i den danske idrætshistorie. Og den grandiose finale mod Norge peakede med over 3 millioner seere på DR og TV 2.

Citat: Lars Bruun-Mortensen, TV 2 SPORT i Jyske Bank Boxen:
”Den 27. januar vil for evigt – måske for evigt – være en magisk dato i dansk håndboldhistorie.

Det var på denne dag i 2008, at Kasper Hvidt med EM-pokalen i hænderne i Lillehammer markerede det danske herrelandsholds 
entre på Europas håndboldtinde.

Søndag aften i Jyske Bank Boxen – nøjagtig 11 år efter håndboldherrernes første store trofæ – brød de 52 års forbandelse og ero-
brede endelig hele verden, da de vandt dansk herrehåndbolds første verdensmesterskab nogensinde efter tre mislykkede fina-
leforsøg i 1967, 2011 og 2013.

Finalesejren på 31-22 over Norge var det perfekte punktum på en nærmest perfekt dansk VM-turnering.

Ti kampe, ti sejre, og ikke på noget tidspunkt har Nikolaj Jacobsen og hans harpikshelte været tæt på at tabe i de knap tre uger, 
der er gået siden åbningskampen i Royal Arena den 10. januar.

Landstræner Nikolaj Jacobsen blev da også modtaget som en frelser tilbage på jord og spillerne som rockstjerner af de 15.000 til-
skuere i en kulisse, der aldrig nogensinde er set vildere til en sportsbegivenhed i Jyske Bank Boxen.

Billetterne var revet væk lang tid i forvejen, så sortbørspriserne i timerne op til finalen var oppe i 5000 kroner per kamp – 3500 
over den oprindelige billetpris, til de danske fans, der ville betale hvad som helst for at komme ind til den største håndboldkamp 
på dansk grund nogensinde.

De, der havde fået fingre i en billet, blev førstehåndsvidner til endnu en magtdemonstration af et dansk landshold, der allerede 
inden pausen havde udspillet deres norske gæster.

Derfor ville det også være nærmest uartigt at fremhæve nogen af spillernes præstation frem for andres.

Om det var de ustyrlige Olsen, Mensah, Mikkel eller Lauge i bagkæden, syleskarpe Landin og Svan på fløjene, terrieren Zachari-
assen på stregen, udsmideren Møllgaard i forsvaret eller anføreren Landin i målet, blev alt, hvad de danske spillere rørte ved, til 
guld. VM-guld.

Gruppe C
Danmark-Chile 39-16
Danmark-Tunesien 36-22
Danmark-Saudi-Arabien 34-22
Danmark-Østrig  28-17
Danmark-Norge 30-26

Mellemrunde II
Danmark-Ungarn 25-22
Danmark-Egypten 26-20
Danmark-Sverige 30-26

Semifinale
Danmark-Frankrig 38-30

Finale
Danmark-Norge 31-22

Krammene og de store smil begyndte allerede flere minutter før slutfløjtet. Da fløjtet endelig kom, gjorde tårerne også.
27. januar 2019 bliver en dag, de danske håndboldherrer aldrig glemmer. ”

Det er første gang, et herre-VM er delt mellem to nationer. Samarbejdet i den danske og tyske VM-organisation forløb fremra-
gende, og produktet stod heldigvis mål med indsatsen. 900.000 tilskuere på lægterne i Tyskland og Danmark og et samlet dansk 
overskud på små 37 millioner kroner. Et overskud, der er klausuleret til udvikling af bredde- og græsrodshåndbold i Danmark.

Et mesterskab vindes både på banen og udenfor. Det er værd at hæfte sig ved de mere end 1000 frivillige, der løftede og bar un-
dervejs. Uden dem intet mesterligt mesterskab! Hertil kommer en lang række stærke kræfter fra det politiske bagland og admi-
nistrationen, som i de fem år, der gik fra mesterskabet blev tilkendt Danmark og Tykland, og til det blev eksekveret, har knoklet 
med spændende idéer for at gøre mesterskabet til noget særligt.

Fanzonen i Messecenter Herning tog endnu et kvantespring fremad og opad med mere end 100.000 besøgende, der boltrede 
sig med masser af spændende aktiviteter og autografskrivning fra landsholdsspillerne, der troligt dukkede op efter kampene.

I ishockeyhallen ved siden af Royal Arena blev der opbygget en særlig aktivitetszone, hvor især børn og unge kunne komme for-
bi og muntre sig med ti håndboldudfordringer. En af disse var særligt populær – Mikkels Hammer – hvor scenariet fra OL-kampen 
med Rusland i Beijing 2008, hvor Mikkel scorer på tremeterkast efter tid, var stillet minutiøst op.

Endelig bør det nævnes, at Dansk Håndbold Forbund i samarbejde med Københavns Kommune havde arrangeret et skolemester-
skab for 2.-4. klasse. I december måned blev 10 stævner afviklet i københavnske haller, og finalestævnet løb af stablen på en spil-
lefri dag i Royal Arena med live streaming og præmieoverrækkelse ved Københavns overborgmester Frank Jensen.

Utallige andre spændende vinkler kunne anlægges på det historiske mesterskab, men det fordrer plads til en større roman. Lad 
mig blot sammenfatte – VM-guld til Danmark!

Medlemstal

Alle specialforbund taler om det. Omverdenen taler om det. I Dansk Håndbold Forbund, regioner, distrikter og kredse taler vi om 
det. Medlemstal.

Medlemstal er noget, man gør sig fortjent til og skal værne om. Rekruttering og fastholdelse i daglig tale.

Siden 2005 er medlemstallet fra år til år konstant gået tilbage fra de daværende godt 132.000. Massive indsatser over de seneste 
10-12 år med mange nye udviklingstiltag har fået knækket kurven og stabiliseret tallene, men ikke forøget antallet af medlem-
mer. Det skete i 2019 med en fremgang på små 1100 medlemmer. Og for alle, der holder af håndbold som en mangfoldig idræt 
med mange facetter, er den præstation på højde med 2019-guldet. Covid-19 situationen har forhindret en behørig hyldest af de 
mange foreningsledere, trænere og frivillige, der gennem deres uegennyttige daglige virke i foreningerne har løftet medlemstal-
let. Nu trænger frygten sig i stedet for på, om hele denne indsats er skyllet væk med coronaen. Håbet er selvfølgelig, at de man-
ge håndboldspillende børn og unge savner deres fællesskab og længes tilbage.

Uanset er alle i dansk håndbold klar til at arbejde hårdt videre ud fra mantraet: ”Håndbold er for alle – fra lille purk til gam-
mel skurk!”

Medlemsfremgangen er klokkerent guld til Håndbolddanmark!

Dansk Håndbold Forbunds øvrige aktiviteter
Landsholdsafdelingen lå ikke på den lade side trods VM-guldet til herrerne allerede i januar måned. Her en kort resultatoversigt 
fra de øvrige landshold:
- DU 17 – nr. 4 til EM i Slovenien
- DU 19 – nr. 6 til EM i Ungarn
- HU 17 – nr. 3 til Ungdoms OL (EYOF) i Aserbajdsjan
- HU 19 – nr. 3 til VM i Nordmakedonien
- HU 21 – nr. 5 til VM i Spanien
- Dame A – nr. 9 til VM i Japan

Kvindernes VM i Japan blev også til en afsked med Klavs Bruun Jørgensen efter næsten fem år som cheftræner. Medaljen kom al-
drig i hus, men Klavs har i den grad været med til at ændre kulturen hos de bedste kvindespillere i Danmark. Potentialet er vok-
set støt, og det er troen på, at medaljer er inden for rækkevidde også.

Samarbejdet med elitekommunerne er vokset gennem 2019, således at håndbolden ved årets udgang har samarbejdsaftaler 
med 16 kommuner.

En grundig revision af talentstrategien i dansk håndbold er igangsat i 2019 med henblik på fortsat at sikre en lille nation som Dan-
mark en stærk position internationalt.
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I samarbejde med Team Danmark og en ekspertgruppe er de laboratorietest, landsholdsspillerne går igennem, revideret for at 
få et mere operationelt billede af, hvor den enkelte spiller står. Samtidig er performanceprofillen under udarbejdelse som aflø-
ser for den hedengangne fys-profil. Performanceprofilen er en revideret profil, der gerne skulle komme elitemiljøet i klubberne i 
dansk håndbold til gavn.

DIF’s økonomiske støttestruktur ’Mere idræt for pengene’ har nu virket i to år. De strategiske spor for Dansk Håndbold Forbund 
er følgende: rekruttering af børn (2-12 år), rekruttering/genrekruttering af voksne (19-59 år) og en international strategi. Der bli-
ver løbende henover året evalueret på sporene, og i 2019 har der ikke været anledning til justeringer af nævneværdig karakter.

Visionen ’Bevæg dig for Livet’ (BDFL) under DIF og DGI udmøntes på håndboldens område gennem fire retninger: revideret Hånd-
boldfitness, motionshåndboldspil for voksne (Five-a-side Håndbold), ’Håndboldens dag’ og nye indsatser over for unge for at 
fastholde dem i håndbolden. Specielt Håndboldens dag og Five-a-side har haft stor gennemslagskraft. Ellers har vores visions-
projekt været ramt af en række ændringer på medarbejdersiden.

Ildsjælen Anne Katrine Sand gik på barsel, og vi måtte sige farvel til vores dygtige projektleder Martin Hedal Nielsen, der hårdt pla-
get af allergi i forhold til indeklimaet i Brøndby efter flere tiltag endte med at give op. Anita Kristiansen er efterfølgende tiltrådt 
som projektleder. Hun kommer fra en stilling i kommerciel afdeling. Pernille Dyeremose Larsen er tiltrådt i barselvikariat for Ani-
ta. Hun kommer med en gymnasielærerbaggrund.

For fjerde gang deltog Dansk Håndbold Forbund og Håndbold Region Øst (HRØ) på vegne af dansk håndbold på sommerens Fol-
kemøde på Bornholm med egen opsætning, debatter og aktiviteter. Parallelt med vores indsats havde DIF i samarbejde med 14 
andre interessenter valgt en storstilet deltagelse på Folkemødet og med opbygningen af ’Idrættens Scene’ med aktivitet fra mor-
gen til aften, var det naturligvis spændende, om vores tre tidligere succesfulde år skulle veksles til et fjerde uden for rampelyset. 
Det blev ingenlunde tilfældet. Tværtimod fejrede vores mere foreningsnære måde at afvikle vores folkemødedeltagelse endnu en 
gang succes. Fyldt debattelt og masser af deltagelse i alle aldersgrupper på vores aktivitetsområde udenfor.

’Håndbolden tilbage til København’ med projektleder Tom Jensen i spidsen afviklede sit sidste og sjette år i alt. Som i 2018 kun-
ne projektet igen i 2019 tilskrives en stor andel i medlemsfremgangen i både hovedstadsområdet og i Håndbold Region Øst. Kø-
benhavns Kommune har bidraget med 650.000 kr. om året, og et centralt element og krav fra Københavns Kommune har været, 
at projektet kom til at spille en afgørende rolle i forbindelse med afviklingen af VM 2019 i Royal Arena. Projektet afviklede et sko-
le-VM i december måned bestående af 10 indledende stævner for 1750 elever fra anden, tredje og fjerde klasse fra 40 skoler i 
kommunen. Det hele kulminerede med finaler i Royal Arena under selve VM på en spillefri dag. En kæmpe succes, kan jeg fast-
slå uden at tage munden for fuld – og derved kom VM 2019 til at blive et fyrtårn i samarbejdet mellem Dansk Håndbold Forbund, 
Håndbold Region Øst og Københavns Kommune.

I modsætning til 2018 lykkedes det ikke i 2019 trods flere forsøg at opnå enighed om forudsætningerne for afvikling af Dansk 
Håndbold Award, der var et samarbejde mellem Dansk Håndbold Forbund, Divisionsforeningen Håndbold, ligaklubberne, Hånd-
boldspillerforeningen, TV 2 og Viborg Kommune. Der er ikke umiddelbart udsigt til genoptagelse af idéen.

”Dansk Håndbold Forbunds bestyrelse har besluttet at gennemføre en række ændringer i børnehåndbolden, som skal være med 
til at sikre, at danske børn på alle niveauer spiller den mest børnevenlige, udviklende og involverende håndbold.”
Ovenstående bestyrelsesbeslutning indvarslede et paradigmeskift i børne- og ungehåndbolden. Sæsonen 2018/19 blev den før-
ste sæson under det nye paradigme med nye spilformer, ulige årgange, kortbane m.m. Implementering af større forandringer 
kræver kontinuerlig opfølgning og kommunikation. Og måske vigtigst af alt en fælles forståelse af at det handler om en fremtids-
sikring af håndboldsporten i en verden i konstant forandring, der udfordrer de traditionelle foreningsidrætter. Hertil kommer, at 
evaluering og justering er en del af dynamikken omkring en så stor ændring. Desværre har covid-19 også lagt sin klamme virus-
befængte hånd på afslutningen af indeværende sæson og fjernet fokus fra denne vigtige og spændende forandringsproces. Pro-
cesarbejdet vil naturligvis ufortrødent fortsætte på både politisk og administrativt niveau, når håndbolden forhåbentligt er givet 
fri igen til ny sæsonopstart.

Dansk håndbolds ’barfodslæger’, som er mit kælenavn for vores udviklingskonsulenter, der har den foreningsnære udviklingskon-
takt med foreningerne, er et yderst vigtigt aktivt i fremtidssikringen af vores sport. Dansk Håndbold Forbunds bestyrelse vedtog 
i slutningen af 2017 en ny konsulentordning, der skulle styrke det samlede udviklingsarbejde centralt og decentralt. Konsulen-
terne refererer nu direkte til Dansk Håndbold Forbunds udviklingschef, og det stiller i sagens natur store krav til kommunikation, 
central målstyring og anerkendelse af decentrale ønsker, der virker i en lokal kontekst. I sidste halvår af 2019 kom der en del grus 
i samarbejdet mellem de centrale og decentrale enheder omkring styring af udviklingskonsulenternes timer i forhold til målsæt-
ningen i forretningsstrategien. Inden udgangen af 2019 lykkedes det at gennemføre møder med samtlige decentrale enheder og 
tilknyttede udviklingskonsulenter med deltagelse af Ulrik Jørgensen fra udviklingsafdelingen og undertegnede. Det er min kla-
re opfattelse, at disse møder har lagt grunden til en bedre indbyrdes forståelse og har bibragt ny energi til gavn for udviklingsar-
bejdet centralt og decentralt.

Ultimo august opsagde vi samarbejdet med Dansk Håndbold Forbunds udviklingschef Steen Jørgensen. Steen blev ansat til at stå 
i spidsen for at udvikle en strategi for breddehåndbolden, der skulle udbredes hen over de kommende fem år. Dette arbejde har 
Steen løftet kompetent, men da strategien lå klar, var det direktionens vurdering, at der skulle ansættes en udviklingschef med 
en anden profil, som kunne eksekvere på strategien. Efter en grundig ansøgningsproces blev Lene Karsbæk den 1. december an-
sat som ny udviklingschef i Dansk Håndbold Forbund.

På det kommercielle område har Dansk Håndbold Forbund fortsat den gode udvikling fra 2018. Der har været et stort fokus på 
de sociale medier for at øge værdiskabelsen for vores partnere. Forberedelse og afvikling af VM 2019 har naturligvis præget året 
markant også på den kommercielle front. De afledte kommercielle muligheder i forbindelse med værtsrollen har været et spæn-
dende udviklingspunkt og ikke mindst etableringen af VM 2019- fanzonen står lysende klart som et symbolsk højdepunkt for det 
kommercielle år.

Økonomi
Årets regnskab kommer ud med et endog meget flot overskud. Årsagerne til det flotte regnskab kan aflæses andre steder. Jeg vil 
blot endnu en gang slå fast, at Dansk Håndbold Forbund har en sund og god økonomi.

Forbundet har en omsætning på ca. 100 millioner kroner, og omkring halvdelen kommer fra kommercielle aktiviteter. En solid 
egenkapital, der er i vækst, sikrer forbundets drift mod udsving på det kommercielle område og giver grobund for fremadrettede 
budgetter med plads til investering i udvikling af forbundet og håndboldsporten.

Administrationen
En kort oversigt over medarbejderflow i 2019:

Nyansættelser
Navn Afdeling Ansat pr.
Amalie Glimø Christensen Kommerciel 01.03.2019
Nadia Ankerfeldt Rasmussen Kommunikation 01.05.2019
Kasper Tolstrup Andersen Kommerciel 01.05.2019
Lene Karsbæk Udvikling 01.12.2019
Pernille Dyeremose Larsen Bevæg dig for livet - barselsvikar 09.09.2019

Fratrædelser
Maria Bach Kommunikation 28.02.2019
Martin Hachem Kommerciel 28.02.2019
Martin Hedal Nielsen Bevæg dig for livet 30.09.2019
Steen Jørgensen Udvikling 30.11.2019

Gode medarbejdere har forladt os, og spændende nye medarbejdere er kommet til. Dansk Håndbold Forbund råder over et me-
get visionært, passioneret og kompetent administrativt hold og gennem kontinuerligt fokus på optimering af den administrative 
struktur, er vi godt rustet til fremtiden.

Der er også i 2019 foretaget et par interne rokeringer. Som tidligere nævnt er Anita Kristiansen tiltrådt som projektleder for hånd-
boldens andel af ’Bevæg dig for Livet’-visionen. Katrine Kjøller Christensen har overtaget som brand activation medarbejder i 
kommerciel afdeling og fortsætter som international koordinator. Og endelig er Mark Kwateng Diasso overgået fra kommunikati-
onsafdelingen til kommerciel afdeling som digital brand activation manager.

Samspillet med og serviceringen af et stærkt politisk bagland både centralt og decentralt er det, der skaber et foregangsforbund 
i DIF-familien. Den position kommer ikke af sig selv, det kræver hårdt arbejde og forandringsparathed. Et forbund med en lang 
og stolt tradition er hele tiden udfordret af den lokale og globale samfundsudvikling. Den digitale verden taler ikke nødvendig-
vis ind i fysiske fællesskaber i foreningslivet. Der vil altid være bump på vejen, når forandringsparatheden i forbundet udfordres, 
men medlemsfremgangen i 2019 taler sit tydelige sprog om, at det ikke går helt skidt!

Der skal afslutningsvis lyde et rungende stort tillykke til alle i dansk håndbold med et skelsættende og historisk 2019, hvor VM-
guldet både på og uden for banen samt medlemsfremgang for første gang siden 2005 står som de to største milepæle.

Sammenhold og fællesskab bliver de to stærke dyder, vi skal tage med os ind i 2020. Herfra skal vi genrejse dansk håndbold fra 
covid-19-virussens klaustrofobiske favntag. Med 2019 i bagagen er vi godt rustet!

Håndbold er for alle – fra vugge til grav!

Morten Stig Christensen 
Generalsekretær
Dansk Håndbold Forbund
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Økonomiudvalgets kommentarer til årsregnskabet
Årsregnskabet består af resultatopgørelse for 2019, balance pr. 31. december 2019 samt specifikationer til enkelte regnskabs-
poster.

Årsregnskabet for 2019 udviser et overskud på tkr. 3.015 mod et budgetteret underskud på tkr. 2.791, hvilket resulterer i en po-
sitiv afvigelse på tkr. 5.806. Afvigelsen fremkommer på følgende hovedposter:

Til enkelte af afvigelserne skal bemærkes følgende

INDTÆGTER
Slutrunderettigheder - netto
Afvigelsen skyldes at vi blev nødt til at justere nogle af salgspriserne ned og derved ikke opnåede de budgetterede indtægter. 
Regnskabspraksis er at halvdelen af fortjenesten fra VM år overføres til EM år.

Kommerciel afdeling - netto
Afvigelsen skyldes primært større indtjening på VIP arrangementer og en række besparelser på omkostningssiden. Modsatrettet 
har der været en mindre barterindtægt fra tøjsponsoren i kalenderåret 2019. Barteraftalen løber fra 1.6 -31.5, hvorfor der kan 
komme udsving i forbrug de enkelte kalenderår.

Landskampsarrangementer - netto
Afvigelsen skyldes primært at der har været større billetindtægter end budgetteret, idet der har været udsolgt til stort set alle af-
viklede kampe i 2019.

Finansieringsindtægter og kursgevinst/tab - netto
Afvigelsen skyldes at vi har modtaget et større udbytte af vores værdipapirer end budgetteret. Den urealiserede kursregulering 
af værdipapirerne er foretaget direkte på egenkapitalen, jf. vores regnskabspraksis.

Beskrivelse Faktisk 
2019

Budget 
2019

Afvigelse

Indtægter

Slutrunderettigheder - netto 2.167.760 2.815.000 -647.240

Kommerciel afdeling - netto 24.417.910 23.778.000 639.910

Landskampsarrangementer - netto 1.737.569 1.115.000 622.569

Finansieringsindtægter og kursgevinst/tab - netto 1.080.331 600.000 480.331

Alle øvrige indtægter 41.224.803 40.339.428 885.375

Indtægter i alt 70.628.373 68.647.428 1.980.945

Udgifter

Landsholdsaktiviteter incl. projekter 9.558.939 11.124.800 1.565.861

Spilleraftaler 8.257.158 7.604.146 -653.012

Øvrige eliteudgifter 15.772.019 16.661.000 888.981

Udviklingsvirksomhed 6.719.022 7.264.000 544.978

Administrationsomkostninger 13.867.249 14.917.515 1.050.266

Alle øvrige udgifter 10.497.957 10.614.825 116.868

Udgifter i alt 64.672.344 68.186.286 3.513.942

Spillerbonus damer og herrer ved slutrunder, netto 2.526.822 3.101.750 574.928

Ordinært resultat 3.429.207 -2.640.608 6.069.815

Øvrige poster i alt 413.706 150.000 263.706

Resultat 3.015.501 -2.790.608 5.806.109

Økonomiudvalgets kommentarer til årsrapporten - fortsat

UDGIFTER
Landsholdsaktiviteter incl. projekter
Afvigelsen skyldes primært at der har været brugt færre midler til udviklingslandshold for både damer og herrer. Desuden blev fle-
re samlinger billigere end forventet, og enkelte samlinger blev aflyst/forkortede.

Spilleraftaler og spillerbonus ved slutrunder
Afvigelsen samlet set på de to poster blev ikke så stor, men der var to større afvigelser i forhold til budgettet. Der var en stor be-
sparelse på dameaftalen, idet damerne opnåede en 9. plads til VM mod budgetteret 2. plads. Derimod var der en større omkost-
ning til herrerne primært pga. en tillægsaftale omkring VM2019 på hjemmebane.

Øvrige eliteudgifter
Afvigelsen skyldes primært mindre barteromkostninger til tøjsponsor (jf. mindre barterindtægter i kommerciel afd.)

Udviklingsvirksomhed
Afvigelsen skyldes primært besparelse på lønninger samt at ”breddetræffet” blev flyttet til 2020.

Administrationsomkostninger
Afvigelsen skyldes primært besparelse på lønninger, som følge af indtægter fra ”solgte timer” og periodevise vakante stillinger, 
mindre rejse-/transportudgifter samt regulering af momsprocent fra a/c på 80% til endeligt udregnet på 90%.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER
De store stigninger på balanceposterne værdipapirer og klausulerede midler til breddeamatøridræt under DHF skyldes, at DHF 
har fået en stor udlodning fra DHF event (VM2019 for herrer) på 37 mio. kr.. Disse midler er placeret som klausulerede midler til 
breddeidræt under DHF, og vil blive forbrugt over en årrække til gavn for breddehåndbolden efter de stillede krav i udlodningen.

Forbundets aktiver udgør 109,6 mill. kr. og gældsforpligtelserne 81,7 mill. kr.

Forbundets egenkapital udgør ved årets slutning 27,9 mill. kr.

Resultatet anses for tilfredsstillende, og overskuddet foreslås overført til egenkapitalen.

Begivenheder indtruffet efter den 31. december 2019

I perioden efter regnskabsårets afslutning til aflæggelse af årsrapporten, er der ikke indtruffet forhold, som vurderes at have væ-
sentlig indflydelse på vurdering af årsrapporten.

BUDGET 2020
Budget for 2020 udviser et ordinært overskud på tkr. 459 og øvrige poster på tkr. -200, således at resultatet er budgetteret til et 
overskud på tkr. 259.

Anker Nielsen
Økonomiansvarlig
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Årsregnskab 1. januar - 31. december     
    
         
Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kapitel 4 og 6, om regnskab og 
revision for tilskudsmodtagere under Kulturministeriets ressort, som modtager af tilskud i henhold til lov om visse spil, lotteri-
er og væddemål.

Årsrapporten for 2019 er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Der er foretaget enkelte reklassificeringer mellem regnskabsposter mv. i forhold til årsrapporten for 2018. Ændringerne har ikke 
påvirket resultatet for indeværende eller tidligere år.

Resultatopgørelsen
Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver 
og  forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde forbundet, og aktivets værdi 
kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå forbundet, og forpligtelsens 
værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for 
hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som be- 
eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Tilskud DIF
Beløbet udgør såvel ordinært som ekstraordinært tilskud fra DIF.

Tilskud Team Danmark 
Beløbet udgør forbundets modtagne støtte til eliteaktiviteter i regnskabsåret.

TV-honorar
Forbundet har indgået en aftale med TV2 Danmark, vedrørende udsendelse i radio, TV og på internet m.v. fra håndboldkampe, som 
DHF råder over eller kommer til at råde over i aftaleperioden 1. januar 2017 - 30. juni 2025. Samtidig er der for ovennævnte peri-
ode, indgået en aftale mellem forbundet og Divisionsforeningen Håndbold, om fordeling af honoraret. Honoraret er periodiseret.

Slutrunderettigheder
Slutrunderettigheder fra et VM år (ulige år) til EM år (lige år) periodiseres med halvdelen af overskuddet fra slutrunderettigheder, 
som er opnået i et VM år til at dække forbundets udgifter i følgende EM år.

Kommerciel afdeling og øvrige samarbejdspartnere
Beløbene hidrører fra beløb fra forbundets hovedsamarbejdspartnere for vore landshold samt beklædningssponsor. I beløbene 
er endvidere indeholdt indtægter fra Kommerciel afdelings koncept omfattende grundpakker, eksponering m.v. Beløbene er pe-
riodiseret. Omkostningerne ved sponsorater er modregnet i indtægterne. Indtægten fra mindre sponsorater er ligeledes inde-
holdt i beløbene.

Finansieringsindtægter
Beløbet indeholder nettorenteindtægter, udbytte samt realiserede kursgevinster og tab.

Periodisering
Væsentlige indtægter og udgifter periodiseres på balancedagen.

Projektomkostninger/tilskud
Projektomkostninger indtægts- og udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes.

Balancen
Værdipapirer
Værdipapirer værdiansættes til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Urealiserede kursgevinster/-tab føres over egenkapitalen.

Tilgodehavender
Debitorer måles til amortiseret kostpris, som typisk svarer til pålydende værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegå-
else af forventet tab.

Gældforpligtelser
Gæld måles til amortiseret kostpris, som typisk svarer til nominel værdi.

Momsregistrering
Forbundet er som forening som hovedregel momsfritaget. Forbundets sponsor- og salgsvirksomhed samt Eliteaktiviteter er 
momspligtig. Der er derfor forholdsvis momsfradrag for de administrative omkostninger.     
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Resultatopgørelse for 2019

Note Regnskab
2018

Vedtaget
Budget

2019

Regnskab
2019

Vedtaget
Budget

2020

INDTÆGTER

Tilskud DIF, ordinære og ekstraordinære 7.465.000 7.510.000 7.606.815 8.198.000

Tilskud DIF, projekter (knæk kurven og BDFL) 1.691.700 1.546.700 1.546.700 1.460.700

Tilskud Team Danmark 11.800.000 11.800.000 11.850.000 12.600.000

Konsulent-og udd.tilskud - Kulturstyrelsen 53.169 50.000 62.284 50.000

Øvrige Samarbejdspartnere 207.250 190.000 233.684 195.000

Slutrunderettigheder - netto 2.051.546 2.815.000 2.167.760 2.327.500

Kommerciel afdeling - netto 24.289.326 23.778.000 24.417.910 23.708.867

Landskampsarrangementer - netto 692.530 1.115.000 1.737.569 1.507.500

Kontingenter 2.580.390 2.623.291 2.646.503 2.691.603

Afgifter, bøder mv. 1.913.838 1.490.000 1.676.615 1.590.000

Deltagelsesgebyr incl. LP 3.952.382 4.044.172 4.046.272 4.047.786

TV-honorarer, netto 6.871.765 6.871.765 6.871.765 6.871.765

Finansieringsindtægter og kursgevinst/tab - netto -853.845 600.000 1.080.331 850.000

Diverse salg, tilskud mv. 89.201 0 122.361 0

Tilskud fra IHF og EHF 711.779 376.500 658.581 577.608

Udlodning ”klausulerede midler til breddeamatøridræt” 1 3.644.016 3.837.000 3.903.223 4.145.000

INDTÆGTER I ALT 67.160.048 68.647.428 70.628.373 70.821.329

UDGIFTER

Landsholdsaktiviteter incl. projekter 2 9.461.843 11.124.800 9.558.939 13.079.000

Spilleraftaler 4.211.245 7.604.146 8.257.158 4.967.644

Øvrige eliteudgifter 3 16.823.509 16.661.000 15.772.019 16.275.000

Udviklingsvirksomhed 6.814.067 7.264.000 6.719.022 7.467.000

Projekt ”Knæk kurven” 1.284.437 1.387.000 1.283.143 1.420.000

Projekt ”BDFL” 2.091.700 1.946.700 1.946.700 1.860.700

Projekt ”revision af børnetræneruddannelsen” 0 0 315.895 0

Projekt ”TrænerApp” 29.593 0 0 0

Uddannelsesvirksomhed 333.254 259.200 123.206 276.000

Beach Handball - nationalt 300.667 304.000 275.073 320.000

Beach Handball - Elite 655.516 694.000 690.269 804.000

Håndboldskoler -84.643 39.425 -117.077 152.620

Dommervirksomhed - Elite 442.748 572.000 556.629 747.000

Dommervirksomhed - Bredde -7.634 50.500 -77.242 55.500

Arrangementer m.v. 4 278.854 300.000 310.469 300.000

Administrationsomkostninger 5 13.863.073 14.917.515 13.867.249 14.931.869

Tab på debitorer 180.000 0 200.000 0

Hånd@ drift/udvikling og fælles IT support 1.903.756 1.870.000 2.031.096 1.975.000

WEB drift og udvikling 589.373 610.000 586.514 630.000

Politisk virksomhed - møder og rejser 6 2.150.126 2.422.000 2.252.865 2.437.000

Gaver, medaljer og emblemer 153.629 160.000 120.418 160.000

UDGIFTER I ALT 61.475.114 68.186.286 64.672.345 67.858.332

Resultatopgørelse for 2019 - Fortsat

Note Regnskab
2018

Vedtaget
Budget

2019

Regnskab
2019

Vedtaget
Budget

2020

RESULTAT - før spillerbonus ved slutrunder 5.684.933 461.142 5.956.028 2.962.997

Spillerbonus damer og herrer ved slutrunder, netto 1.126.000 3.101.750 2.526.822 2.504.000

RESULTAT - Ordinært 4.558.933 -2.640.608 3.429.206 458.997

Uddannelse, nye materialer 112.500 0 0 0

IT brugerundersøgelse 0 0 207.933 0

Politisk virk., 5 nye udvalg 79.986 0 94.603 200.000

Bud på HA EM 2022/2024 37.887 0 0 0

Tilskud til Red Button 25.000 50.000 25.000 0

Dansk Håndbold Award 102.663 100.000 1.170 0

Tilskud JHF, kreds 1-8, gebyr 1 div. og liga 0 0 85.000 0

RESULTAT 4.200.897 -2.790.608 3.015.501 258.997
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Balance pr. 31. december 2019

Note Balance
31-12-2019

Balance
31-12-2018

AKTIVER

Værdipapirer kursværdi 83.440.116 49.505.824

Bankbeholdning 12.273.989 14.813.393

Diverse tilgodehavender:

  Internationale Forbund 2.822.223 1.413.882

  Distriktsforbund 561.199 1.134.816

  Mellemregning med DIF 659.439 0

  Andre tilgodehavender 9.483.465 9.962.131

  Mellemregning DHF Event 331.185 0

AKTIVER I ALT 109.571.616 76.830.046

PASSIVER

Feriepenge forpligtelse 3.695.780 3.449.159

Diverse kreditorer:

  Skyldige beløb 21.969.145 23.268.849

  Skyldig til foreninger 933.431 407.569

  Mellemregning DHF Event 0 7.802.022

  Mellemregning med DIF 0 26.378

Dommeraftale 2.922.760 2.255.000

Klausulerede midler til breddeamatøridræt under DHF 44.316.998 12.486.274

Forudmodtagne tilskud 6.968.150 5.616.454

Gæld merværdiafgift 870.263 577.121

GÆLD I ALT 81.676.527 55.888.826

Kapitalkonto:

  Saldo 1/1 2019 20.941.220

  Urealiseret kursreg. - værdipapirer 3.938.368

  Årets resultat 3.015.501 27.895.089 20.941.220

PASSIVER I ALT 109.571.616 76.830.046

Eventualposter m.v. 7

Specifikationer til resultatopgørelse 2019

NOTE 1 Regnskab
2018

Budget
2019

Regnskab 
2019

Budget 
2020

UDLODNING ”KLASULEREDE MIDLER TIL BREDDEAMATØRIDRÆT”

Projekt ”Knæk kurven” 1.284.437 1.387.000 1.283.143 1.420.000

Projekt ”Bevæg dig for livet” 400.000 400.000 400.000 400.000

Uddannelse - nye materialer 100.000 100.000 59.582 100.000

Dommer udd.materiale/rekruttering til breddedommere 0 100.000 0 100.000

Andel af udgifter til forenings/Udviklingskonsulenter 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.400.000

Andel af udgifter til Udviklingskonsulenter, tillægsbevilling 0 0 0 350.000

Håndboldskoler - rekruttering af foreninger, ekstra tiltag 0 0 0 150.000

Politisk virksomhed - 5 nye udvalg (efter kongres 2016) 79.986 0 94.603 0

Projekt ”revision af børnetrænerudd.” 0 0 315.895 0

Udviklingsvirksomhed - breddetræf/temadag 0 100.000 0 225.000

Projekt ”TrænerApp” 29.593 0 0 0

UDLODNING ”KLASULEREDE MIDLER TIL BREDDEAMATØRIDRÆT” i alt 3.644.016 3.837.000 3.903.223 4.145.000

NOTE 2 Budget
2019

Regnskab
2019

Afvigelse

LANDSHOLDSAKTIVITETER INKL. PROJEKTER

DAME A

DA - træning + GL 18.-24. marts 2019 320.000 259.928 60.072

DA - træning + VM play off 27/5-6/6 2019 510.000 626.671 -116.671

DA -Dagssamling forår 2019 45.000 0 45.000

DA - International uge 23.-29. september 2019 305.000 343.100 -38.100

DA - 2 x dagssamlinger efterår 2019 90.000 189.250 -99.250

DA - VM-forberedelse 18.-24. november 2019 230.000 325.102 -95.102

DA - VM 25. nov. - 11. dec. 2019 875.000 621.113 253.887

DAME A i alt 2.375.000 2.365.163 9.837

DAME U19/20

DU19/20 - Test SDU 28.-29. januar 2019 20.000 15.592 4.408

DU19/20 - TD-træning + evt LK 19.-24. marts 2019 150.000 138.773 11.227

DU19/20 - TD-træning 16.-19. maj 2019 95.000 77.549 17.451

DU19/20 - TD-træning + LK 7.-10. juni 2019 100.000 87.822 12.178

DU19/20 - Træning + SOC, Norge 25.-30. juni 2019 165.000 148.687 16.313

DU19/20 - EM 7.-22. juli 2019 510.000 500.999 9.001

DU19/20 - TD-træning + evt. LK 19.-24. november 2019 140.000 185.340 -45.340

DU19/20 - TD-træning 16.-19. december 2019 100.000 218.052 -118.052

DAME U19/20 i alt 1.280.000 1.372.815 -92.815
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Specifikationer til resultatopgørelse 2019 - Fortsat

NOTE 2 fortsat Budget
2019

Regnskab
2019

Afvigelse

DAME U17/18

DU17/18 - Test SDU januar 2019 16.000 12.649 3.351

DU17/18 - TD-træning + evt. LK 18.-24. marts 2019 157.000 150.813 6.187

DU17/18 - TD-træning 2 dage maj 2019 38.000 37.901 99

DU17/18 - TD-træning 2 dage  juni 2019 38.000 43.802 -5.802

DU17/18 - Træning + turnering juli 2019 152.000 154.613 -2.613

DU17/18 - Træning + 2 LK juli 2019 78.000 122.750 -44.750

DU17/18 - EM 30. juli - 12. august 2019 450.000 447.095 2.905

DU17/18 - TD-træning (3 dg) september 2019 56.000 0 56.000

DU17/18 - TD-træning (3 dg) oktober 2019 56.000 51.050 4.950

DU17/18 - Træning + turnering november 2019 155.000 94.755 60.245

DU17/18 - Øst-Syd-Nord samlinger (feb. og april) 2019 60.000 0 60.000

DAME U17/18 i alt 1.256.000 1.115.428 140.572

DAME U17

DU17 - Forbredelse (EYOF-holdet) juni 2019 50.000 0 50.000

DU17 - EYOF 20.-28. juli 2019 40.000 0 40.000

DAME U17 i alt 90.000 0 90.000

UDVIKLINGSLANDSHOLD

DA Udviklingslandshold 250.000 49.833 200.167

Samlet for DAMERNE 5.251.000 4.903.239 347.761

HERRE A

HA - Bygma Cup 1.-6. januar 2019 371.800 156.465 215.335

HA - VM 7.-27. januar 2019 550.000 577.629 -27.629

HA - EM-kval 14.-18. april 2019 347.000 286.531 60.469

HA - EM-kval 10.-17. juni 2019 382.700 314.312 68.388

HA - Træning + GL 21.-27. oktober 2019 380.700 285.732 94.968

HA - Træning 28.-30. december 2019 168.600 101.094 67.506

Målvogter Herre A 150.000 151.507 -1.507

HERRE A i alt 2.350.800 1.873.271 477.529

HERRE U20/21

HU21 - TD-træning + evt. LK 3.-8. januar 2019 135.000 121.311 13.689

HU21 - Træning + Pierre Tiby Turn. 8.-14. april 2019 160.000 156.985 3.015

HU21 - Træningslejr 10.-15. juni 2019 230.000 120.069 109.931

HU21 - Test SDU juni 2019 35.000 20.413 14.587

HU21 - SOC 24.-28. juli 2019 130.000 41.683 88.317

HU21 - VM Spanien 15.-28. juli 500.000 592.854 -92.854

HU20 - TD-træning 21.-25. oktober 2019 165.000 105.475 59.525

HERRE U20/21 i alt 1.355.000 1.158.790 196.210

Specifikationer til resultatopgørelse 2019 - Fortsat

NOTE 2 fortsat Budget
2019

Regnskab
2019

Afvigelse

HERRE U18/19

HU 18/19 - LK DK-FRA 3.-8. januar 2019 200.000 160.933 39.067

HU18/19 - Træning + turn.Ungarn 8.-14. april 2019 195.000 120.577 74.423

HU18/19 - Test SDU 3.-4. juni 2019 26.000 19.437 6.563

HU18/19 - TD-træning 11.-16. juni 2019 137.000 89.424 47.576

HU18/19 - SOC 24.-28. juli 2019 135.000 74.634 60.366

HU18/19 - VM Makedonien 3.-18. august 2019 495.000 559.135 -64.135

HERRE U18/19 i alt 1.188.000 1.024.140 163.860

HERRE U17/18

HU17/18 - LK/Turnering juni 2019 95.000 109.399 -14.399

HU17/18 - EYOF 20.-28. juli 2019 40.000 132.338 -92.338

HU17/18 - TD-træning 21.-25. oktober 2019 160.000 121.225 38.775

HU17/18 - Turnering Merzig 26.-30. december 2019 115.000 0 115.000

HERRE U17/18 i alt 410.000 362.962 47.038

UDVIKLINGSLANDSHOLD

HA Udviklingslandshold 150.000 23.193 126.807

Samlet for HERRERNE 5.453.800 4.442.354 1.011.446

Fællesudgifter

Aktiv, induviduel støtte 15.000 3.541 11.459

Idrætsmedicin - fys 5.000 39.509 -34.509

Fysisk træner 50.000 0 50.000

Halleje 0 30.000 -30.000

SOC i DK 250.000 117.590 132.410

Forskning m.v. 50.000 0 50.000

Præstationsprojekt 50.000 22.706 27.295

Fællesudgifter  i alt 420.000 213.346 206.654

LANDSHOLDSAKTIVITETER INKL. PROJEKTER  i alt 11.124.800 9.558.939 1.565.861
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Specifikationer til resultatopgørelse 2019 - Fortsat

NOTE 3 Regnskab
2018

Budget
2019

Regnskab 
2019

Afvigelser

ØVRIGE ELITEUDGIFTER

Trænerhonorarer incl. sportschef 6.052.961 6.617.000 6.576.664 40.336

Landstrænere, øvrige udg. (besigtigelser/km/tlf) 841.769 925.000 955.245 -30.245

Elitekommune konsulent 215.281 325.000 199.865 125.135

Elitevejleder 594.906 600.000 598.834 1.166

Talenttræning - damer incl. sommerlejr 1.110.850 1.100.000 1.121.532 -21.532

Talenttræning - herrer incl. sommerlejr 1.052.509 1.100.000 1.135.781 -35.781

Piger årgang 04 og fysisk træning 170.537 265.000 248.057 16.943

Spilleromkost/indkøb og kørsel af materiel mv. 6.217.958 5.129.000 4.390.649 738.351

Forsikring af landsholdsspillerne 566.738 600.000 545.391 54.609

ØVRIGE ELITEUDGIFTER i alt 16.823.509 16.661.000 15.772.019 888.981

NOTE 4

ARRANGEMENTER

Tilskud efter godkendt ansøgning 0 15.000 0 15.000

DM - U16 og U18 173.680 190.000 200.471 -10.471

DM - U14 105.174 95.000 109.998 -14.998

ARRANGEMENTER i alt 278.854 300.000 310.469 -10.469

NOTE 5

ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER

Lønninger m.v. 8.177.635 8.800.000 8.140.886 659.114

AER mv. alle hele DHF 293.833 300.000 313.429 -13.429

Rejsegodtg., transport- og mødeudgifter m.v. 917.333 1.000.000 830.021 169.979

Lokaleomkostninger 1.979.648 2.013.175 1.976.005 37.170

Inventar og småanskaffelser mv. 108.231 100.000 21.602 78.398

Forsikringer 270.990 297.500 305.726 -8.226

Telefon, porto/fragt og gebyrer 136.901 180.000 169.928 10.072

Kontorhold, abonnementer, kopi og tryksager 203.312 315.000 193.460 121.540

Personaleomkostninger, rekruttering og uddannelse 464.577 484.700 754.969 -270.269

IT-omkostninger 451.019 497.000 595.528 -98.528

Analyser 159.758 150.000 51.214 98.786

Revisor, advokat og konsulent 381.478 417.000 356.293 60.707

Infomedia 61.910 63.140 71.272 -8.132

Foto 283.985 240.000 234.280 5.720

Diverse, herunder planter, aviser og blade mv. 52.806 60.000 37.187 22.813

Reg. af splitmomsprocent på administrationsomk. -80.343 0 -184.551 184.551

ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER i alt 13.863.073 14.917.515 13.867.249 1.050.266

Specifikationer til resultatopgørelse 2019 - Fortsat

NOTE 6 Regnskab
2018

Budget
2019

Regnskab
2019

Afvigelser

POLITISK VIRKSOMHED - MØDER OG REJSER

Bestyrelsen 1.496.249 1.500.000 1.365.811 134.189

Repræsentantskabet 74.810 125.000 237.336 -112.336

Stående udvalg 393.214 560.000 523.276 36.724

Øvrige udvalg 73.898 118.000 85.453 32.547

Ad hoc udvalg 15.327 19.000 9.912 9.088

International mødevirksomhed og samarbejdspartnere 96.628 100.000 31.077 68.923

POLITISK VIRK. - MØDER OG REJSER i alt 2.150.126 2.422.000 2.252.865 169.135

Honorar, delegationslederhonorar og tabt arbejdsfortjeneste til bestyrelsesmedlemmer udgør samlet 613 tkr. og 
er indeholdt i ovennævnte regnskabstal for bestyrelsen og fordeler sig som følger:

Formand 321 tkr.

Næstformand 105 tkr.

Breddeudvalgsformand 75 tkr.

Økonomi ansvarlig 25 tkr.

Delegationslederhonorar 83 tkr.

Tabt arbejdsfortjeneste - øvrige 4 tkr.

NOTE 7

EVENTUALPOSTER
DHF har leaset mødeskærme og leasingforpligtelsen i uopsigelighedsperioden udgør pr. 31.12.19 tkr. 145, heraf udgør betalin-
ger i 2020 tkr. 65.

DHF har leaset firmabiler og leasingforpligtelsen i uopsigelighedsperioden udgør pr. 31.12.19 tkr. 1.064, heraf udgør betalin-
ger i 2020 tkr. 761.
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Regnskab opstillet efter Kulturministeriets 
bekendtgørelse

Regnskab
2018

Vedtaget
Budget

2019

Regnskab
2019

Vedtaget
Budget

2020

INDTÆGTER

Tilskud DIF, ordinære og ekstraordinære 7.465.000 7.510.000 7.606.815 8.198.000

Tilskud DIF, projekter (Knæk kurven og BDFL) 1.691.700 1.546.700 1.546.700 1.460.700

Tilskud Team Danmark 11.800.000 11.800.000 11.850.000 12.600.000

Konsulent-og udd.tilskud - Kulturstyrelsen 53.169 50.000 62.284 50.000

Øvrige Samarbejdspartnere 207.250 190.000 233.684 195.000

Slutrunderettigheder 3.029.950 5.685.000 5.097.897 3.115.000

Kommerciel afdeling 37.462.463 46.347.250 43.444.321 45.990.367

Landskampsarrangementer 1.594.088 1.965.000 2.727.627 3.737.500

Kontingenter 2.580.390 2.623.291 2.646.503 2.691.603

Afgifter, bøder,  m.v. 1.913.838 1.490.000 1.676.615 1.590.000

Deltagelsesgebyr incl. LP 3.952.382 4.044.172 4.046.272 4.047.786

TV-honorarer, netto 6.871.765 6.871.765 6.871.765 6.871.765

Finansiering og kursgevinster/tab, netto 0 600.000 1.080.331 850.000

Uddannelsesvirksomhed 1.966.936 2.151.800 1.857.933 1.995.500

Håndboldskoler 6.890.491 5.491.625 5.988.033 5.580.996

Diverse salg, beach startgebyr, dommer kont., tilskud mv. 250.321 198.000 306.457 187.000

Tilskud fra IHF og EHF 711.779 376.500 658.581 577.608

Udlodning fra ”klausulerede midler til breddeamatøridræt under 
DHF”

3.644.016 3.837.000 3.903.223 4.145.000

INDTÆGTER I ALT 92.085.538 102.778.103 101.605.041 103.883.825

UDGIFTER

Landsholdsaktiviteter incl. projekter 9.461.843 11.124.800 9.558.939 13.079.000

Spilleraftaler inkl. spillerbonus ved slutrunder 7.011.245 14.654.146 13.707.158 11.567.644

Øvrige eliteudgifter 16.823.509 16.661.000 15.772.019 16.275.000

Slutrunderettigheder 978.404 2.870.000 2.930.138 787.500

Kommerciel afdeling 11.499.137 18.621.000 16.103.233 18.185.500

Landskampsarrangementer 901.559 850.000 990.057 2.230.000

Udviklingsvirksomhed 6.814.067 7.264.000 6.719.022 7.467.000

Projekt ”Knæk kurven” 1.284.437 1.387.000 1.283.143 1.420.000

Projekt ”BDFL” 2.091.700 1.946.700 1.946.700 1.860.700

Projekt ”revision af børnetræneruddannelsen” 0 0 315.895 0

Projekt ”TrænerApp” 29.593 0 0 0

Uddannelsesvirksomhed 2.300.190 2.411.000 1.981.139 2.271.500

Beach Handball - Nationalt 426.330 425.000 381.927 430.000

Beach Handball - Elite 655.516 694.000 690.269 804.000

Håndboldskoler 6.805.848 5.531.050 5.870.956 5.733.616

Dommervirksomhed - Elite og Bredde 470.571 699.500 556.629 879.500

Arrangementer m.v. 278.854 300.000 310.469 300.000

Administrationsomkostninger 13.863.073 14.917.515 13.867.249 14.931.869

Tab på debitorer 180.000 0 200.000 0

Finansiering og kursgevinster/tab, netto 853.845 0 0 0

Regnskab opstillet efter Kulturministeriets bekendtgørelse - Fortsat

Regnskab
2018

Vedtaget
Budget

2019

Regnskab
2019

Vedtaget
Budget

2020

Hånd@ drift/udvikling og fælles IT support 1.903.756 1.870.000 2.031.096 1.975.000

WEB drift og udvikling 589.373 610.000 586.514 630.000

Politisk virksomhed - møder og rejser 2.150.126 2.422.000 2.252.865 2.437.000

Gaver, medaljer og emblemer 153.629 160.000 120.418 160.000

Politisk virk., 5 nye udvalg (bevilget fra ”klausulerede midler”) 79.986 0 94.603 200.000

IT brugerundersøgelse 0 0 207.933 0

Uddannelse, nye materialer (bevilget fra ”klausulerede midler”) 112.500 0 0 0

Bud på HA EM 2022/2024 37.887 0 0 0

Tilskud til Red Button 25.000 50.000 25.000 0

Dansk Håndbold Award 102.663 100.000 1.170 0

Tilskud JHF, kreds 1-8, gebyr 1 div. og liga 0 0 85.000 0

UDGIFTER I ALT 87.884.641 105.568.711 98.589.540 103.624.828

RESULTAT 4.200.897 -2.790.608 3.015.501 258.997
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