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Fyns Håndbold Forbunds udvalg og adminsitration 

 

  

 
              Formand        Økomoniansvarlig   Næstformand                     Formand                             Formand        Formand Uddannelse         Formand Børne- og  
     Forretningsudvalg        Forretningsudvalg Forretningsudvalg    Turneringsudvalg             Dommerudvalg        og talentcenterudvalg          Ungdomsudvalg 

Mogens Mulle Johansen         Torben Christensen Niels Kildelund      Bjarne Knudsen       Per Rasmussen           Carsten Jensen                     Anne Kruse 

Bestyrelse og udvalgsmedlemmer 

Turneringsudvalg 

 
John Kruse 

 
Ninna Hansen 

 
Morten Zimann  

 
Jesper Nørgaard 

Dommerudvalg 

 
Jesper K. Madsen  

 
Henrik Damgaard

 
Alex Jeppesen 

 
Ulrich Andreasen 

 
Dennis Lassen 

 
Claus Ulrik Nielsen 

Uddannelse 

 
Mike Rytter 

 

Talentcenter 

 
Lise Rosenfeldt 

Laursen 

 

Børne- og 

Ungdomsudvalg 

 
Rikke Stendahl 

 
Trine Wenholt 

 
Anne Hegerslund 

 
Camilla Svendsen 

 
Martin Bønløkke 

 
Jacob Wahl 

 

 

 

 

 

Administration 

 
Brian Nielsen  

 

 
Annika Møgelmose 

 

 
Peder Rasmussen 

  
Dinna Andersen 

 
Morten W. Kronborg 

 
Christian Pedersen 

 
Simone Larsen 
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DAGSORDEN  
 

1.  Valg af dirigent 

 

2.   Beretninger 

Formanden 

Børne- og Ungdomsudvalget 

Uddannelses- og Talentcenterudvalget 

Turneringsudvalget 

Dommerudvalget 

 

3.  Regnskab 

Økonomichefen fremlægger det reviderede regnskab til 

godkendelse samt budget til orientering 

 

4.   Indkomne forslag 

 

5.  Valg 

  

6. Eventuelt 
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FORMANDENS BERETNING       

Efter repræsentantskabsmødet den 6. maj 2019 har forretningsudvalget været konstitueret således: 

Formand:        Mogens Mulle Johansen 

Økonomiansvarlig:    Torben Christensen 

Næstformand: Niels Kildelund 

 

Guldnål udleveret i årets løb    
Ingen 

 

Sølvnål udleveret i årets løb 

Carsten T. Madsen – Nyborg GIF 

Foreningsændringer 

KFUM Old Boys – Udmeldt  

 

Medlemstal  

År Antal spillere Antal foreninger 

2020 10.702 78 

2019 10.688 79 

2018 10.640 81 

2017 10.186 83 

2016 10.452 84 

2015 10.663 86 

2014 10.790 91 

2013 11.368 90 

2012 11.417 91 

2011 11.535 90 

2010 11.255 92 

2009 12.630 92 

2008 11.844 93 

2007 12.573 93 
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DHF-udvalg 
Følgende fynboer har i den forløbne sæson haft tillidshverv i DHF: 

Bestyrelse Mogens Mulle Johansen 

Udvalget for professionel håndbold Mogens Mulle Johansen 

Disciplinærudvalget Jens Bertel Rasmussen 

Appeludvalget 
Jacob Schjern Andersen 

Michael Meyn 

Turneringsudvalget Bjarne Knudsen 

Uddannelsesudvalget Ole Bruun Andersen 

Eliteudvalget Carsten Jensen  

Dommerudvalg, bredde Ulrich Overgaard Andreasen 

Beach Handball udvalget 

John Kruse (formand) 

Morten Ziemann 

Ulrich Andreasen 

Turneringshold 

Oversigt over tilmeldte, trukne og eftertilmeldte hold pr. 18-10-2019 – Første sæson med ulige 
årgange. 

  2019 - 2020* 2018 - 2019 2017 - 2018 
HOLDKATEGORI Tilm. Udg. Indg. 18.10 diff Tilm. Udg. Indg. 18.10 diff Tilm. Udg. Indg. 15.10 diff 

                       

HERRE SENIOR 101   101 -2 103   103 3 100   100 
-

13 

OLD BOYS/VETERAN 0   0 -5 5   5 -2 7   7 -1 

U - 19  5   5 -12 17   17 2 15   15 1 

U - 17  23   23 -5 28   28 4 24   24 -5 

U - 15  40   40 -2 42   42 -8 50   50 12 

U - 13  55   55 3 52   52 0 52   52 -4 

U - 11  48   48 10 38   38 3 35   35 9 

U - 9  6   6 6               

                       

DAME SENIOR 103   103 -6 109   109 -2 111   111 2 

OLD GIRLS 0   0 0 0   0 0 0   0 0 

U - 19  9   9 -8 17   17 -2 19   19 4 

U - 17  26   26 -9 35   35 3 32   32 -3 

U - 15  43   43 -10 53   53 -3 56   56 2 

U - 13  53   53 3 50   50 
-

13 63   63 -1 

U - 11  51   51 11 40   40 6 34   34 4 

U - 9  4   4 4               

IALT - TG-hold 567 0 0 567 -22 589 0 0 589 -9 598 0 0 598 7 

Diff. fra året før -22 0 0 -22   -9 0 0 -9   7 0 0 7   

                       

  U-13 C 1 stævne medtaget   U-12 C 1 stævne medtaget   U-12 C 1 stævne medtaget   

  (3+2)      (3+4) 7     (9+8) 17     

Heraf    herrer dame      herrer dame      herrer dame   

Håndboldliga    1 1      1 1      1 1   

1. Division    2 3      2 2      1 0   

2.division    4 3      3 2      5 4   

3.division    8 9      9 8      8 6   

U-17/19 Liga / 1. division    15 13      10 9      10 8   

     30 29     25 22     25 19  
I Alt    59     47     44  
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Overbygninger og Holdfællesskaber sæson 2019-20 

GOG Gudme GOG 1. og 2. hold U-19 Pige HF 

  Gudme HK     

GOG Oure GOG U-15 Pige 1. hold HF 

  Oure IE HK     

HC Odense - Herrer DHG Odense 1. og 2. Hold Herrer Senior OB 

  Fraugde GIF     

HC Odense Ungdom DHG Odense 1 Hold U-17 Drenge HF 

  Højby SG     

Højfyn Håndbold Damer Vissenbjerg GIF Alle Dame Senior hold HF 

  Tommerup HK     

Højfyn Håndbold Vissenbjerg GIF Alle hold U-19, U-17, U-15  HF 

  Tommerup HK U-13 Pige   

Langeland HF Humble Håndbold Herrer Senior / Dame Senior HF 

  Bagenkop IF Alle hold U-11 til U-19   

Odense Håndbold U-19 Piger DHG Odense U-19 Pige 1. hold HF 

  IF Stjernen     

Odense Håndbold U-17 Piger DHG Odense U-17 Pige 1. hold HF 

  Sanderum Håndbold 02     

  IF Stjernen     

Odense Midtfyn HF Højby SG U-15 Pige HF 

  Nr. Lyndelse / Søby     

  Risøhøj     

  Sdr. Nærå IF     

Odense Midtfyn HF Risøhøj U-15 Drenge HF 

  Nr. Lyndelse / Søby     

  Sdr. Nærå IF     

Sanderum / Bolbro Håndbold HF Sanderum Håndbold 02 U-15 Pige HF 

  Bolbro GIF     

Ollerup/Skerninge - Tåsinge HF Ollerup/ Skerninge U-19 Pige Alle hold HF 

  Tåsinge HK     

Stenstrup IF / Faaborg ØH Stenstrup IF U-19 Drenge HF 

  Faaborg ØH U-17 piger   

SUS Nyborg SUS Håndbold 1. og 2. hold Herrer Senior HF 

  Nyborg GIF  1. hold U-19 Pige   

   1. og 2. hold U-17 Pige   

   1. og 2. hold U17 & U-19 Drenge   

Team Svendborg Svendborg HK U-13 Pige HF 

  Egense / Rantzausminde     

Team Sydfyn Elite Egense / Rantzausminde Alle U-15, U-13, U-11 Drenge HF 

  Svendborg HK     

Team Vestfyn GV Ejby Alle hold Alle rækker HF 

  Nørre Aaby Båring HK     

Tved GI / Svendborg HK HF Tved GI Alle U-9 Drenge HF 

  Svendborg HK     

Veflinge / Morud Veflinge GIF Alle hold Senior, U-13, U-11, U-9 HF 

  Morud IF     
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Ungdomspokalturnering  

På grund af Covid-19 blev finalearrangementet i Ullerslev Budcentral Ungdomspokalturneringen, der 

skulle havde været afviklet den 14. marts i Brenderup Aktivitetscenter aflyst. Der er ikke kåret nogle 

vindere i Ungdomspokalturneringen i sæson 2019 – 2020 

 
Fynske mestre 2019 – 2020 
 
Fynsmestre er højeste placerede hold, da turneringen blev afbud på grund af Covid-19 
 

Række Herrer Damer 

Fynsmester Senior GOG Håndbold Odense Håndbold 

Fynsmester U-19 GOG Håndbold Odense Håndbold U-19 Piger 

Fynsmester U-17 Gudme HK GOG Håndbold 

Fynsserien Stenstrup IF IF Stjernen 2 

Serie 1 Tved GI Sdr. Nærå IF 

Serie 2 Ikke afgjort Ikke afgjort 

Serie 3 Ikke afgjort Ikke afgjort 

Serie 4 Allested UI Håndbold Ikke afgjort 

U-17 2. Division A Strib Idrætsefterskole Hjemly IE  

U-17 A Broby Sportsefterskole Strib Idrætsefterskole 

U-17 B  Glamsdalen HK 

Fynsmester U-15 Ikke afgjort Ikke afgjort 

U-15 2. Division A DHG Odense DHG 1 

U-15 A Højfyn Håndbold HF BR 66 Langeskov 

U-15 B Næsby IF Højfyn Håndbold HF 

U-13 AA GOG Håndbold DHG Odense 

U-13 A GOG Håndbold 1 GOG Håndbold 

U-13 B Ikke afgjort Kerteminde HK 

Ikke afgjort skyldes, at der er flere puljer i rækken, der ikke er blevet afgjort ved slutspil 

 

Fynske Cup og Seriepokalturnering 

Grundet Covid-19 er turneringerne ikke færdigspillet og mestre er ikke kåret. 
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De fynske Liga- og Divisionsholds placering i sæson 2019 – 2020 
 

Damer 

Række Hold Plac. Evt. bemærkning 

Dame Håndbold Liga Odense Håndbold  2  

1. Division 

Gudme HK 4  

DHG 6  

IF Stjernen 12 Nedrykning til 2. division 

2. Div. pulje 2 
DHG 2 9  

TPI-Odense 11 Nedrykning til 3. division 

3. Div. pulje 4 

Ollerup/Skerninge 1 Oprykning til 2. division 

Faaborg ØH 3  

SUS Håndbold 4  

Højfyn Håndbold Damer 5  

Svendborg HK 7  

DSIO 8  

TPI-Odense 2 11 Nedrykning til Fynsserien 

Haarby BK Håndbold 12 Nedrykning til Fynsserien 

Herrer 

Række Hold Plac.  

Herre Håndbold Liga GOG Håndbold 2  

1. Division 
Otterup HK 6  

HC Odense Herrer 10  

2. Div. pulje 2 

Faaborg ØH 3  

GOG Håndbold 2 4  

Svendborg HK 7  

3. Div. pulje 4 

HC Odense – Herrer 2 1 Oprykning til 2. division 

SUS Nyborg 2 3  

Kerteminde HK 6  

Middelfat HK 7  

Tommerup HK 8  

IF Stjernen 9  

TPI Odense 10  

Fynske oprykning- og oprykningskampe fra Fynsserie til 3. division 

Række Hold Evt. bemærkning 

Herrer  
Stenstrup IF Direkte oprykning til 3. division 

  

Damer  
IF Stjernen 2 Direkte oprykning til 3. division 
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Ungdom Øst divisioner 

 

DM for U-17 og U-19 

Ungdoms DM blev ikke afviklet grundet Covid-19 

 

  

Række Hold Placering 

U-19 Drenge Liga 

GOG Håndbold 2 

Gudme HK 5 

SUS Nyborg 10 

U-19 Drenge 1. division A, Pulje 1 Stenstrup IF / Faaborg ØH 1 

U-19 Drenge 1. division A, Pulje 2 Gudme HK 2 2 

U-17 Drenge Liga 
Gudme HK 1 

Oure IE HK 4 

U-17 Drenge 1. division A 

Oure IE HK 2 1 

Faaborg ØH 4 

HC Odense Ungdom 7 

U-17 Drenge 1. division A, Pulje 2 

GOG Håndbold 4 

SUS Nyborg 5 

Oure Elite Håndbold 6 

U-17 Drenge 1. division B, Pulje 1 
Hjemly IE 1 

Oure Elite Håndbold 2 4 

U-17 Drenge 1. division B, Pulje 2 IF Stjernen 3 

U-19 Pige Liga 

Odense Håndbold U-19 Piger 2 

GOG Gudme 3 

Næsby IF 6 

U-19 Pige 1. division A 

SUS Nyborg 2 

GOG Gudme 2 4 

Næsby IF 5 

U-17 Pige Liga 

GOG Håndbold 2 

Oure IE HK 4 

Odense Håndbold U-17 Piger 6 

U-17 Pige 1. division A, Pulje 1 Oure IE HK 2 1 

U-17 Pige 1. division A, Pulje 2 GOG Håndbold 2 6 

U-17 Pige 1. division B, Pulje 1 

SUS Nyborg 1 

TPI Odense 3 

Odense Midtfyn HF 4 
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Årets gang 

Året startede som så mange tidligere år. Utrolig stor opbakning til Beach Håndbold stævnerne, hvor 

FHF igen havde rekordstort antal hold med. 

I DHF startede der en diskussion om sammenlægning til færre enheder. Vi har tidligere meldt ud, at 

FHF mener, at Fyn fortsat skal være en selvstændig enhed. Hos JHF har de arbejdet videre med 

spørgsmålet, uden dog at nå til en konklusion.  

FHF fastholdt antallet af medlemmer i foreningerne, desværre vil DIF ikke tælle de spillere med, der 

spiller på hold i foreningerne, der er tilknyttet efterskolerne. Hvis de talte med, ville vi havde en 

fremgang på flere hundrede medlemmer. 

I midten af marts kom så den store omvæltning. STOP FOR ALT pga. Corona virussen, vi lærte nye 

ord: Corona, Covid-19, Pandemi, smittetryk osv. 

Det betød desværre også, at vi måtte træffe nogle beslutninger, som aldrig før. Turneringen 

stoppede øjeblikkelig, fastlåste stillinger og ikke flere kampe, ingen træning, ingen stævner og heller 

ikke nogen Beach stævner. Vi havde ingen valgmuligheder, da det var meddelelser og beslutninger, 

som blev truffet i Folketinget. 

DHF, DIF og DGI har arbejdet sammen og påvirket politikerne, så meget som muligt, og langsomt er 

foreningerne kommet i gang igen med træningen, dog underlagt nogle restriktioner, så vi 

forhåbentlig undgår smittetilfælde blandt vore spillere. 

I FHF bakker vi op om de henstillinger, der er kommet fra Folketing og Forbund, og så håber vi på, 

at vi kan afvikle en næsten normal turnering i den kommende sæson. 

 

Elitehåndbold på Fyn 

Elitehåndbolden, dvs. liga og 1. div. Fik lov til at starte op før alle andre hold, men er også underlagt 

regler om antal tilskuere og krav til afvikling af kampene. Lad os håbe på, at situationen 

normaliseres inden længe, så alle vores interesserede tilskuere igen kan nyde håndbolden live i 

hallerne.  

Slutstillingerne betød jo at både GOG og Odense Håndbold skal spille internationale kampe i løbet 

af sæsonen, og det vil være dejligt, hvis det kan blive for øjnene af rigtig mange tilskuere, så der kan 

blive liv og opbakning i hallerne til de fynske tophold. 

 

Afslutning 

Jeg vil her gerne TAKKE alle, der har bidraget til, at HÅNDBOLD trods problemerne har haft et 

fantastisk år på Fyn. Nu må vi langsomt vænne os til den nye virkelighed, som vi skal agere i. 

Tusind TAK til de mange frivillige, der trods de nye regler har afholdt Håndboldskoler og har startet 

træningen op i foreningerne, 

 

 

 

 



                              Repræsentantskabsmøde 2020                          

 Side 11 
    

 

Jeg vil her opfordre alle foreningerne til at deltage i FHF`s Repræsentantskabsmøde mandag d. 31. 

august på Hotel Scandic. Det er her I kan gøre jeres indflydelse gældende og få svar på evt. 

spørgsmål. 

Tak til bestyrelsen for godt samarbejde og alle de udvalg der er i gang i FHF til glæde for 

håndbolden på Fyn 

Afslutningsvis en meget stor TAK til vores ansatte i FHF for jeres store og positive indsats i yder 

dagligt for håndbolden på Fyn. 

 

TAK FOR INDSATSEN 

Mogens Mulle Johansen 

Formand 

 

Tøj og materialesponsor Beach Handball & Ungdomspokal 

 

 

Talent- og udviklingscenter Tøj- og materialesponsor 

 

 

  

 
Dommersponsor Arrangementssponsor 

 

 

 

 

Tøjleverandør dommere og udviklere Tryksager, pokaler og medaljer 
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Konsulentens beretning 

Karavanen – Rekrutteringsprojekt 

Karavanen var rundt i det fynske i august. Der er stor efterspørgsel fra skolerne, der gerne ønsker 

besøg af os. Der er mange gode samarbejder mellem skolerne, foreningerne og os. I år resulterede 

det i 26 besøg og 3146 børn igennem på godt 14 dage.  

Der er fokus på rekruttering af børn til foreningen, og dette fokus vil blive øget i de kommende år, så 

foreningerne får bedre værktøjer til at fange børnene. 

De Unge Halse 

Har i denne sæson fået aflyst en pokalfinale, hvilket vi er super kede af, men vi vender tilbage 

næste år – endnu stærkere og med en endnu bedre oplevelse til deltagerne. 

DUH har i denne sæson en dialog med TU omkring et fastholdelsesprojekt for U-17 og U-19 spillere. 

Det blev desværre udskudt pga. Covid-19. Vi glæder os meget til det videre samarbejde, og håber vi 

kan komme med gode tilbud, til denne målgruppe i den kommende sæson. 

Tak for en spændende sæson, jeg ser frem til endnu en af slagsen. 

 

Peder Rasmussen 

Udviklingskonsulent, FHF 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



                              Repræsentantskabsmøde 2020                          

 Side 13 
    

Børne og ungdomsudvalget 

Hvem er børne- og ungdomsudvalget? 

Børne og ungdomsudvalget arbejder på at skabe aktiviteter, og gode oplevelser for de yngste 

medlemmer af FHF. Ud over vores egne aktiviteter, deltager vi aktivt i Beach Handball på Fyn, samt 

er repræsenteret i diverse faggrupper i DHF.  

I sæsonen 2019/2020 var vi følgende i udvalget, Trine Wenholt. Martin Bønløkke, Rikke Stendahl, 

Anne H. Lyngså, Camilla Svendsen, Jakob Wael, samt formand Anne Kruse. 

 

Totalhåndbold. 

 Igen i år har vi haft enormt mange små 

håndboldspillere, vi har afholdt 6 stævner. Igennem 

sæsonen har der været omkring 135 holdt tilmeldt i 

gennemsnit. Vores finalestævne nåede at blive 

afholdt inden landet blev lagt ned. Der var dog i år 

indført vinke hilsner, da vi jo ikke måtte give hånd. Det 

gjorde dog ikke vi manglede hold, med 148 tilmeldte 

hold med ca. 1195 indkøbte medaljer. Det er helt 

fantastisk at så mange børn kommer ud og spiller 

kamp. Desværre nåede vi ikke at afholde u9 

finalestævnet, der var ellers også mange tilmeldte, 71 hold og 725 medaljer.  

For andet år i træk, valgte vi til vores julestævne, at sende 1000 nissehuer ud til arrangørklubberne, 

med en opfordring til at gøre stævnet lidt ekstraordinært. Den tilbagemelding og de billeder som 

efterfølgende kom, gav et tydeligt indtryk om en stor succes. Der var klubber som havde gjort meget 

ud af det, med gratis frugt, kaffe og kage. Vi vil fra forbundet gerne sige TUSIND tak for den store 

opbakning fra alle klubber. Vi afholdte også nissehuestævne for u9 og her havde vi sendt 540 

nissehuer ud, det er jo mega fedt, at glæde så mange børn. 

Den bedste stævneansvarlige forening, blev igen i år GV Ejby, som blev hædret ved en lille uformel 

event ved Sporten i Svendborg. Vi har lagt vægt på stemning, miljø, samt det er at gøre den lille 

”ekstra” ting for børnene.  

Tak til alle de foreninger, der gang på gang står klar til afholdelse af vores stævner. Uden jer var det 

ikke muligt at have så mange hold i gang. Så kæmpestor tak for et godt samarbejde.  

 

U11/13 stævner 

Stævnerne er afholdt, og selvom der ikke er mange hold til u13 er vi stadig glade for at kunne tilbyde 

de hold, som er tilmeldt et alternativ, så vi sikre alle kommer ud og spille, vi diskuterer tit om vi skal 

stoppe med og udbyde u13 stævnerne, men når vi har ca 6 hold pr. gang, så er det jo alligevel min. 

6*7 spillere, som kommer ud og spille. Det er jo skønt, når man kan spille bold.  
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Tons og teknik.  

Vi har igen afhold tons og teknik for u11 spillerne med rigtig fint 

fremmøde, hvor der er fokus på håndbold, men også et alternativ til 

håndbolden, i år har der bl.a. været bowling og karate på 

programmet.  

 

CORONA 

Ja som alle andre så har vi jo også været lagt ned pga. Covid19, 

derfor kan vi hverken berette om beach, ungdomspokalen, 

afslutningsstævner, medaljer mm. Vi håber, vi kan komme i gang i 

den nye sæson, uden for mange restriktioner. 

 

Til Sidst… 

Skal der lyde en stor tak til alle, der deltager i Børne og ungdomsudvalgets regi. Det være sig 

trænere, ledere, foreninger, forældre samt alle andre håndbold interesserede. 

Den største tak skal dog gives til ALLE de fynske børn og unge, som gør vores arbejde til en 

fornøjelse. 

Jeg vil takke de øvrige FHF-udvalg. 

En kæmpe tak til kontoret.  

Til sidst skal der lyde en kæmpe tak, fra mig til udvalget, tak fordi I altid er klar til at hoppe i 

arbejdstøjet, om det er som maskot eller hjælper til div. arr.  

Tak for kampen og fairplay spil 

Dette er i øvrigt min sidste beretning, jeg har efter 12 år i forbundet 8 år som formand, valgt at der 

skal nye kræfter til. Jeg har været rigtig glad for at møde jer alle ude i hallerne, og håber selvfølgelig 

det fortsætter. Men for nu kaster jeg stafetten videre og ønsker det ”nye” udvalg god vind fremover.  

 

Anne Kruse 

Formand. 
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Tak til vores sponsorer som også i en Coronatid 

fastholder deres støtte til Fynsk håndbold. 

 Husk at tænke på dem, når I vælger jeres leverandører 

 

Tøj og materialesponsor Hoved- og titelsponsor Ungdomspokal 

 

 

Talent- og udviklingscenter Tøj- og materialesponsor 

 

 

  

 

Dommersponsor Arrangementssponsor 

 

 

 

 

Tøjleverandør dommere og udviklere Tryksager, pokaler og medaljer 
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Tillykke til årets forening 
 

 

 

Tak til vores sponsorer for gavekort  
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Uddannelse- og Talentcenterudvalget 

Talentcenter 
Talentcenteret har denne sæson været for drenge årgang 04 og piger årgang 05. Vi har igennem 

sæsonen haft mange gode træningsdage i Ryslingehallen. 

Vi startede i maj måned ud med mange deltagere – 65 drenge og 39 piger, alle deltagere var sendt 

videre fra Udviklingscentrene. Efter sommerferien blev antallet reduceret på drengesiden til 27 

drenge og på pigesiden til 32 spillere. 

Der har igennem sæsonen været en god udvikling af spillerne og en god dialog mellem trænere og 

de foreninger, der deltager i Talentcenteret. Mange trænere og forældre møder op til træning og til 

de informationsmøder, der har været arrangeret. 

På drengesiden har trænerstaben bestået af Joakim Rydal, Mark Aamann og målmandstræner 

Carsten Malmberg. På pigesiden har det været Mathias Rettig, Søren Quist, Mathilde Simonsen og 

målmandstræner Mikkel Jensen.  

Derudover har vi haft fysioterapeuterne Katrine Hansen og Patrick Vejsnæs tilknyttet, de har stået 

for skadesforbyggende træning og opvarmning. 

 

Udviklingscenter 
I sæson 19/20 har der igen været rigtig stor tilslutning til udviklingscentrene, hvor det har været 

årgang 05 for drenge og 06 for piger, som har kunne deltage. Der var tilmeldt 167 piger og 98 

drenge, som blev jævnt fordelt i de otte centre. Vi har haft to trænere tilknyttet til alle 

udviklingscentre, hvor hvert center har haft en ansvarlig træner, og de andre UC-trænere har hjulpet 

på skift. Der har været fem gange træning i hvert center, hvor de har trænet ud fra forskellige temaer 

udarbejdet af Carsten Jensen, Joakim Rydal og Mathias Rettig. Den fælles afslutning i slutningen af 

marts måned blev desværre aflyst pga. Covid-19. 

Spillere og forældre udtrykker, at det har været lærerigt at deltage i træningen, og det er sjovt at 

træne sammen med andre spillere udover dem, man er vant til.  

Udviklingscenteret er ikke et talentprojekt, men et produkt for de spillere som er motiveret og ønsker 

at udvikle sig som håndboldspillere.  

Vi opfordrer til, at endnu flere trænere kommer forbi centrene for at overvære træningen, og ser det 

som en mulighed for inspiration.     

 

Der skal lyde en meget stor tak til alle de trænere og fysioterapeuter, der har været en del af Talent- 

og Udviklingscenteret i denne sæson. I gør en kæmpe frivillig indsats og mange tak for det.  

 

Carsten Langager Jensen 

Formand for Talent- og Udviklingscenterudvalget 
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Uddannelsesudvalget 

Der er ingen tvivl om, at breddetrænerne er rygraden i langt de fleste foreninger, de har derfor 

enorm indflydelse på at fastholde de unge mennesker gennem spændende og lærerig træning. Det 

er derfor glædeligt, at så mange søger inspiration og ny viden gennem de kurser, vi tilbyder, og vi 

håber, at endnu flere foreninger i det kommende år vil prioritere uddannelsen af deres trænere og 

dermed styrke deres forening.  

Uddannelsesåret 2019/2020 har budt på ordinære børnetræner- og trænerkurser, Trille Trolle kurser 

og onlinekurser.  

Der er blevet taget godt imod den nye børnetræneruddannelse, hvor vi har udbudt alle 7 nye 

børnetrænermoduler, med et gennemsnit på 15 deltager pr. modul.  

I træneruddannelsen blev der udbudt 7 moduler, hvor kun to moduler blev gennemført, da de 

resterende måtte aflyses pga. Covid-19. Derudover har der været gennemført to Trille Trolle kurser.  

Grundet Covid-19 blev der oprettet 6 onlinekurser i maj måned for FHF-medlemmer og i juni måned 

blev der oprettet 9 onlinekurser i samarbejde mellem JHF og FHF, alle kurser blev gennemført med 

stor succes. 

I den kommende sæson vil hele børnetræneruddannelsen blive udbudt som ordinære kurser, og der 

vil også komme onlinekurser. Derudover udbyder vi 6 moduler i træneruddannelsen og to Trille 

Trolle moduler. Kursuskalenderen opdateres på hjemmesiden under uddannelse og træning. 

 

Ole Bruun Andersen 

Formand for Uddannelse- og talentcenterudvalget 

 

 

FHF Sponsorer 

Talent- og udviklingscenter Beach Handball 
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Comfort tours udviklings- og talentcenter 

Vi glæder os til at byde jer velkommen igen i oktober måned 
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Tillykke til årets bedste 
arrangør af børnestævner 

Kåret af deltagerne for 2. år i træk 
 

 

Tak til vores sponsorer for gavekort  
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Turneringsudvalget 
"Om lidt bli'r her stille, om lidt er det forbi", citat Kim Larsen. 

Den 11/3-20 blev Danmark lukket ned pga. covid-19, og al håndbold i FHF blev sat på standby – og 

det skulle hurtigt vise sig, at turneringen ikke kom i gang igen. Afslutningen på turneringen, 

pokalfinalerne, FM-stævnet, Beach Handball mm blev aflyst. Turneringsudvalget vil dog ligesom de 

foregående år tillade sig, på trods af ovennævnte, at betegne turneringen 2019/2020 som godkendt 

uden væsentlige problemer frem til nedlukningen. 

TU afprøvede i sæsonen 19/20 et nyt tiltag i bestræbelserne på at få de fynske klubber I tale ved at 

tilbyde nogle områdemøder, der blev afholdt i Svendborg, Ejby, Nyborg og Højby. Det skulle vise 

sig, at være en god måde at mødes på og få debatteret håndbolden på Fyn.  Klubberne fik mulighed 

for at snakke sammen indbyrdes i nogle mindre forsamlinger, og give TU input til det videre arbejde 

med fynsk håndbold. De fremmødte klubfolk var meget aktive og indstillet på at arbejde med nye 

tiltag til gavn for alle fynske foreninger. Ingen tvivl om, at der er mange udfordringer for de frivillige 

ledere og trænere, og i det omfang det er muligt, er det selvfølgelig vigtigt at FHF er med til at sikre 

at tingene går på den bedste måde. Det er dog ikke alting, som vi selv kan tilrette, og i mange 

sammenhæng er vi nødt til at følge de regler, der er i hele Danmark. Et af de emner der var 

gennemgående var f.eks. at sikre de bedst mulige rækker og kampe, og der håber vi, at klubberne 

vil være med til, bl.a. ved at udnytte mulighederne i forbindelse med niveaustævnerne, at sikre 

tilmeldingen til turneringen bliver så korrekt som mulig. Derudover var der også meget snak i 

forbindelse med dispensationer og fordelene og ulemperne ved f.eks. at måtte spille på flere hold, 

med mere fleksible regler end tidligere. 

Alle 4 møder blev gennemført med et fornuftigt deltagerantal, men det havde været rart, hvis nogle 

flere klubber havde været repræsenteret.  

Omkring Ungdomspokalturneringen var der i år ændret således, at de indledende runder blev 

gennemført som puljespil. Så alle var sikret 2 kampe inden, man fortsatte til de afgørende knald eller 

fald kampe. 

Ungdomsdivisionerne for U-17 og U-19, samt samarbejdet med HRØ ifm. med U-15 i 2. halvsæson 

fortsætter. Umiddelbart mener vi, at det var rigtig godt med, at vi fik inddelt U-17 1. div. i en A og B 

fra start, og umiddelbart ser det også ud som om samarbejdet med U-15 1. division 2. halvsæson i 

samarbejde med HRØ gik fornuftigt. 

Det er nok vigtigt, at vi alle sammen kigger fremad, og arbejder mest muligt sammen der hvor det er 

muligt, for at sikre at vi får sat sæsonen 2020 – 2021 godt i gang. Et meget presset 1. halvsæson, 

samtidig med der er mange ændrede forhold i klubber og hallerne, som der skal tages hensyn til, 

gør at der er mange udfordringer.  
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Kampflytninger 

Vi har i år oplevet flere flytninger end sidste år. Langt størstedelen af flytningerne sker meget tidligt, 

og lang tid før kampen er fastsat. 

Sæson              Antal   

2019/2020 142 

2018/2019 104 

2017/2018   96   

2016/2017 115 

2015/2016 138 

2014/2015 119  

2013/2014 174 

2012/2013 194 

2011/2012 189  

2010/2011 158 

2009/2010 221 

Dispensationer  

Rækker Antal hold med dispensation Antal hold i årgangen 

U-9 Pige  0    5        

U-9 Drenge  2   13        

U-11 Pige  10 (11)   51 (40)       

U-11 Drenge  13 (10)  48 (38)       

U-13 Piger  13 (06)         53 (50)              

U-13 Drenge  16 (17)        55 (48)             

U-15 Piger    9 (13)        43 (53)          

U-15 Drenge   15 (10)         40 (42)            

U-17 Piger    6 (06)    

(08)     

 26 (35)           

U-17 Drenge    4 (06)          23 (28)            

U-19 Pige  00 (00)       9 (17)       

U-19 Drenge  00 (00)      5 (15)       

I alt  79 (79)          353 (370)       
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Indberetninger og protester 

Der er i sæsonen modtaget 69 indberetninger, hvilket er et stort fald i forhold til sidste sæson, også 

selv om turneringen blev afbrudt før tid, hvilket er meget tilfredsstillende. Der er i sæsonen 

behandlet 19 protester, en stigning på 1 i forhold til sidste sæson. Langt størstedelen af protesterne 

er nedlagt pga. brugen af ulovlige spillere.   

Til sidst vil jeg takke de fynske klubber for samarbejdet, og ligeledes takke kontoret og udvalget for 

samarbejdet i det forgangne år, og krydse fingre for at vi kommer godt igennem det kommende år 

sammen. 

 

Bjarne Knudsen 

Formand for turneringsudvalget 

 

Tak til vores sponsorer 
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Dommerudvalget  

Det var ikke en sjov meddelelse vi fik i starten marts, da håndbolden blev aflyst.  

Uha, håber ikke det sker igen, den sæson vi kom helt forkert ud af, og er en af dem vi hurtigst vil 

glemme.  

Corona pandemien har gjort, at vi i år afholder vores opstarts møder med teori og løbe test, inddelt i 

rækker, for at undgå at vi bliver for mange samlet. 

Til trods for den bratte afslutning af sæsonen, nåede vi stort set alle udviklinger vi havde planlagt. Vi 

har i alt udviklet 140 gange i denne sæson, og stort set alle dommere, nåede at få to udviklinger.  

Vi har i år haft stor fokus på udviklinger, og det sammen med at vi har nogle homogene, dygtige og 

dybt engagerede dommere, er jeg sikker på er med til at eliminere de henvendelser vi får omkring 

dommerne. Vi har i år fået lager over vores dommere. Vi dømt mere end 8.000 kampe sidste 

sæson, og modtaget generelt meget få henvendelser fra foreningerne, hvilket er glædeligt.  

Vi har ikke nået at kåre årets dommerpar, men vi kan her ønske tillykke til vores nye dommerpas i 2. 

division Martin Greve og Frederik Guldbrand, de har klaret sig godt i år, og er velfortjent at finde i 2. 

division fra den kommende sæson, tillykke til dem. 

Dommerrekruttering 

Vi har stadig udfordringer med at fastholde alle de unge dommere, men det er jo en udfordring, som 

I også i foreningerne kender til, men vi kæmper videre og håber selvfølgelig på jeres hjælp til at 

finde nye emner i jeres foreninger.  

Fokus på nye dommere 

Vi vil I den kommende sæson have forskellige projekter for at bistå jer foreninger med at rekruttere 

nye dommere, vi vil igangsætte et projekt, hvor man som forening kan have ”lokaldommere”, som 

bliver uddannet af FHF, og kun dømmer kampe i egen forening, og primært kampene på kortbanen. 

Dommerne vil blive påsat af FHF.  

Simone er i gang med at finde foreninger, der vil deltage i projektet, og måske slippe for en 

”dommerbøde” til slutningen af sæsonen, så kontakt endelig Simone, hvis I vil høre mere om det 

nye tiltag.  

Dommerambassadører er et nyt begreb vi har indført til denne sæson. Her vil vi finde ambassadører 

i foreningerne, som primært vil have fokus på at hjælpe med dommerrekrutteringen og sætte fokus 

på dommergerningen i foreningen – også her kan du kontakte Simone hvis du har lyst til at blive 

ambassadør, eller vil høre mere om projektet. 

Vi har i år igen kunne udlevere en ny tøjpakke til dommerne, vi har langt om længe fundet en god og 

stabil leverandør i Craft og Sporten Svendborg, så tak til jer for at vi kan klæde dommerne pænt på.  

Styregruppe Vest har besluttet i samråd med jyske og fynske klubber at U-19 liga drenge dømmes i 

kommende sæson af lokale 3 divisions dommere. Fra Fyn har Mikael Moesgård og Henrik Jacobsen 

fået pladsen. 

 

Per Rasmussen 

Formand for dommerudvalget 
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Regnskab 2019 

Resultatet på årets regnskab viser et underskud på 55 tkr mod et budgetteret overskud på 30 

ktr. 

  

Uddybning af væsentlige afvigelser: 

REGNSKAB: 

Turneringsindtægter: 

Flytning af kampe: 

Det er glædeligt at vi endnu engang får færre indtægter grundet flytning af kampe end budgetteret. 

Kampene flyttes tidligere, og i den periode som er gebyrfri. 

Afbudsgebyret er steget voldsomt i forhold til vores budget, dette skyldes primært, at beløbene for 

afbud i år har været det samme som beløbene for kampflytninger. Dette har gjort, at det 

gennemsnitlige beløb per flytning er øget i forhold til tidligere år. 

Andre indtægter: 

Renteindtægterne og gebyrer: 

Beløbet er mindre end budget primært pga. færre gebyrindtægter end forventet. 

Arrangementer/Events: 

Beach Handball: 

Der har været flere hold tilmeldt end forventet, desuden har vi mindsket udgifterne i forbindelse med 

stævnerne. Vi har i 2019 ikke købt de nye materialer, som vi havde forventet, og samtidig havde vi 

til stævnerne mangel på dommere, hvilket har mindsket dommerudgiften. 

Ungdomspokalen: 

Det ekstra overskud her, skyldes Der har været flere hold tilmeldt og udgifterne til pokalfinalerne i 

2018 var lavere end budgetteret. 

Turneringsudgifter: 

Udgiften til hold i fællesrækkerne har været højere end forventet.  

Ærø puljen: 

Nettotal. Viser indtægt en større indtægt end budgetteret.  

En del af overskuddet skyldes de ekstra perioder med billige færgebilletter. Bestyrelsen har 

besluttet, at vi allerede i sidste sæson øgede tilskuddet på rejserne til- og fra Ærø, så det er muligt 

at have bil med til kampene for såvel hold som dommere, hvilket øger udgifterne i det kommende år.  

Desuden arbejdes der videre med rekrutteringsprojekt på Ærø, hvor noget af overskuddet fra 

Ærøpuljen vil blive brugt. 
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Administration: 

Der er øgede udgifter i de administrative omkostninger. Dette skyldes primært tre ting, køb af nyt 

inventar og IT-udstyr samt telefoni.  

Møder og repræsentation: 

Der har været flere arrangementer end forventet, og udgiften til Repræsentantskabsmødet blev 

ligeledes højere. 

Talent- og udviklingscenter: 

Den øgede udgift skyldes, at vi til både talent, og udviklingscentrene har haft flere trænere, og 

udvidet antal træninger. 

Bestyrelse og Udvalg: 

Samlet en mindre udgift end budgetteret. 

 

BALANCE: 

Aktiver: 

Tilgodehavender foreninger: 

Beløbet er højere end i 2018, hvilket primært skyldes terminen for fakturaerne i december.  

Beløbene er alle blevet indbetalt i 2020. 

 

Passiver: 

Dommerpuljen: 

Saldoen er faldet i forhold til sidste år.  

Tallet er en status pr. 31.12, da dommerregnskabet opgøres pr. 30. juni.  

Henlæggelser til investeringer: 

Beløbet er brugt i forbindelse med nyindkøb af inventar og IT.  

Kapitalkonti: 

Beholdningerne fra Jubilæumskonto og Ungdomskapital er nulstillet, og saldiene er lagt ind under 

egenkapitalen.  

Reguleringen i primo saldoen består af en udgift, som fejlagtigt ikke var medtaget i det regnskab, 

der blev præsenteret for 2018, men som var bogført i økonomisystemet. Derfor er udgiften medtaget 

som en regulering af primo saldoen. 

Regnskabet er godkendt og underskrevet den revideret den 13.8.2020 

 

Torben Christensen 

Økonomiansvarlig 
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Regnskab 2019 

Indtægter 
Regnskab 

2019 
Budget 2019 

Regnskab 
2018 

Turneringsindtægter        

Klubgebyr inkl. holdfællesskaber -192.258 -214.000 -214.000 

Startgebyr  -1.308.243 -1.318.271 -1.285.188 

Deltagergebyr, stævner -364.600 -396.660 -361.570 

Flytning af kampe -34.992 -51.000 -49.797 

Trukne hold -13.050 -11.205 -18.628 

Indberetninger -41.704 -56.060 -54.947 

Bøder vedr. turneringsafvikling -20.690 -14.500 -14.980 

Manglende udfyldelse af holdkort -11.500 -17.500 -17.000 

Bøder vedr. manglende dommere -84.500 -70.000 -97.000 

Afbud til stævner og kampe -92.211 -48.400 -58.926 

Dispensationer -43.500 -25.000 -47.200 

Protester -5.263 -3.618 -3.197 

Holdlicens til DHF /(FHF andel) -24.174 -32.490 -31.564 

Landspokalturnering -17.850 -18.090 -17.950 

Turneringsindtægter i alt -2.254.534 -2.276.794 -2.271.947 

       

Andre indtægter       

Div. salg -2.100 -900 -1.800 

Renteindtægter og gebyrer -18.625 -23.000 -15.312 

Sponsorindtægter -69.106 -79.125 -48.563 

Andre indtægter i alt -89.831 -103.025 -65.675 

       

Arrangementer / Events       

Udlån af materialer  -2.000 -2.250 -3.050 

Årets breddeforening 5.000 2.500 125 

Niveaustævner -6.674 -8.175 -9.493 

Beach Handball - Netto -23.389 -1.800 -22.853 

Ungdomspokalturnering -34.053 -23.980 -45.128 

Arrangementer / Events i alt -61.116 -33.705 -80.398 

        

Indtægter i alt -2.405.481 -2.413.524 -2.418.020 
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Udgifter 
Regnskab 

2019 
Budget 2019 Regnskab 2018 

Turneringsudgifter       

Kontingent DHF, Bropulje og forsikringer DIF  4.991 0 180 

Medaljer, overrækkelser og øvrige turneringsudg. 35.348 33.020 23.412 

U-5 - U-10 stævner 34.478 33.000 24.934 

Holdtilmelding fællesrækker med  HRØ, JHF, DHF 105.400 83.275 49.275 

Turneringsudgifter i alt 180.217 149.295 97.801 

Ærø puljen       

Ærø puljen – Netto -28.380 -6.000 -21.805 

Administration       

Personaleudgifter / Inkl. konsulentudgifter 1.788.582 1.741.283 1.655.093 

Feriepengeforpligtigelser  4.809 5.000 12.976 

Kontorets drift inkl. møder 30.039 57.100 58.137 

EDB-udgifter 54.873 32.500 18.100 

Fælles IT-udgifter med DHF 94.606 122.000 125.241 

Porto inkl. afgifter og frankeringsmaskine 21.664 15.000 21.875 

Telefoni 57.570 41.500 42.372 

Kopimaskine og kontorartikler 50.836 52.500 54.740 

Inventar 15.739 4.000 586 

Dommeradministration -214.000 -200.000 -166.000 

Gebyrer lønsystem, bank m.m.. 23.193 13.800 17.642 

Administration i alt 1.927.910 1.884.683 1.840.763 

       

Møder og repræsentation       

Repræsentantskabsmøde, repræsentation m.m.  81.726 64.000 94.067 

       

Talent- og udviklingscentre       

Talentcenter 83.187 66.585 64.559 

Udviklingscentre  26.325 37.860 22.692 

       

Kurser       

Kurser  -3.271 -25.361 -23.559 

       

Børne- og Ungeaktiviteter       

Børne- og ungdomsarrangementer 6.193 2.964 390 

       

Bestyrelse og udvalg       

Bestyrelse og forretningsudvalg 72.055 68.340 67.762 

Turneringsudvalg 27.547 26.024 30.749 

Dommerudvalg 14.525 24.230 25.240 

Børne- og ungdomsudvalg 11.755 20.448 19.058 

Uddannelse- og Talentcenterudvalg 13.886 5.066 2.791 

De Unge Halse 2.877 8.863 5.979 

Events og udviklingsprojekter 14.271 6.000 27.221 

Fællesudgifter - alle udvalg 30.170 49.700 10.736 

Bestyrelse og udvalg i alt 187.085 208.671 189.537 

       

Udgifter i alt 2.460.994 2.382.697 2.264.444 

Årets Resultat (underskud) 55.513 -30.827 -153.576 
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BALANCE PR. 31. DECEMBER 2019 
    

A K T I V E R 2019  2018 
    

Danske Bank 195.035  797.679 

Tilgodeh. foreninger    224.647  39.844 

Periodeafgrænsningsposter 17.000  17.000 

Værdipapirer – kursværdi 912.486  915.201 

    
    

A K T I V E R    I A L T 1.349.168  1.769.724 

      

P A S S I V E R 2019  2018 
    

Dommerpulje, saldo -151.556  96.381 

Skyldig A-skat 35.548  26.254 

Skyldig AM-bidrag / ATP 11.572  10.570 

Hensatte feriepenge (Ny ferielov) 49.175  0 

Diverse kreditorer 145.263  275.431 

Feriepengeforpligtelser 93.695  137.388 

Henlæggelser til investeringer 0  8.689 

    

Egenkapital 1.165.471  1.215.010 

    

P A S S I V E R    I A L T 1.349.168  1.769.724 

      

Kapitalforklaring    

Egenkapital primo 1.215.011  842.740 

Jubilæumskonto  0  60.179 

Ungdomskapital 0  169.901 

Regulering primosaldo egenkapital 8.689  0 

Kursregulering værdipapirer -2.715  -11.385 

Årets resultat -55.513  153.576 

Egenkapital ultimo 1.165.471  1.215.010 

    

Forpligtigelser    

Leasing m.v.. (restforpligtigelse kopimaskine - 24  md.) 48.150   
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Vi glæder os til Ullerslev Budcentral  

pokalfinaler i 2021 

  

  

  
Hoved- og titelsponsor: 
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Budget 2020 

Indtægter Budget 2020 Regnskab 2019 

Turneringsindtægter       

Klubgebyr inkl. holdfællesskaber -210.000 -192.258 

Startgebyr  -1.386.458 -1.308.243 

Deltagergebyr, stævner -513.750 -364.600 

Flytning af kampe -51.371 -34.992 

Trukne hold -14.940 -13.050 

Indberetninger -55.540 -41.704 

Bøder vedr. turneringsafvikling -15.500 -20.690 

Manglende udfyldelse af holdkort -12.500 -11.500 

Bøder vedr. manglende dommere -75.000 -84.500 

Afbud til stævner og kampe -86.270 -92.211 

Dispensationer -43.750 -43.500 

Protester -3.798 -5.263 

Holdlicens til DHF /(FHF andel) -28.117 -24.174 

Landspokalturnering -18.750 -17.850 

Turneringsindtægter i alt -2.515.743 -2.254.534 

      

Andre indtægter     

Div. salg -900 -2.100 

Renteindtægter og gebyrer -23.000 -18.625 

Sponsorindtægter -129.125 -69.106 

Andre indtægter i alt -153.025 -89.831 

      

Indtægter i alt -2.668.768 -2.344.365 

      

Arrangementer / Events     

Udlån af materialer  -8.200 -2.000 

Årets breddeforening 2.500 5.000 

Niveaustævner -3.680 -6.674 

Beach Handball - Netto -52.255 -23.389 

Ungdomspokalturnering -25.040 -34.053 

Arrangementer / Events i alt -86.675 -61.116 
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Udgifter Budget 2020 Regnskab 2019 

Turneringsudgifter     

Kontingent DHF, Bropulje og forsikringer DIF  0 4.991 

Medaljer, overrækkelser og øvrige turneringsudg. 40.130 35.348 

Arrangørrefusion, stævner 40.175   

U-5 - U-10 stævner 37.800 34.478 

Holdtilm.  HRØ, JHF, DHF 109.100 105.400 

Turneringsudgifter i alt 227.205 180.217 

Ærø puljen   

Ærø puljen – Netto -49.025 -28.380 

Administration     

Personaleudgifter / inkl. konsulent 2.025.240 1.788.582 

Feriepengeforpligtigelser 0 -44.366 

Feriepengeforpligtigelser, indefrossede 0 49.175 

Kontorets drift inkl. møder 59.500 30.039 

EDB udgifter 35.000 54.873 

Fælles IT udgifter med DHF 122.000 94.606 

Porto inkl. afgifter og frankeringsmaskine 20.000 21.664 

Telefoni 44.600 57.570 

Kopimaskine og kontorartikler 50.500 50.836 

Inventar 4.000 15.739 

Dommeradministration -214.000 -214.000 

Gebyrer lønsystem, bank m.m.. 13.800 23.193 

Administration i alt 2.160.640 1.927.910 

Møder og repræsentation     

Rep. Møder, repræsentation m.m.  96.500 81.726 

      

TC aktiviteter     

Talent- og udviklingscenter 111.263 109.512 

Kurser     

Kurser  -47.461 -3.271 

Børne- og Ungeaktiviteter     

Børne- og ungdomsarrangementer 3.112 6.193 

Bestyrelse og udvalg     

Bestyrelse og forretningsudvalg 69.470 72.055 

Turneringsudvalg 23.198 27.547 

Dommerudvalg 19.859 14.525 

Børne- og ungdomsudvalg 14.928 11.755 

Uddannelse- og Talentcenterudvalg 2.088 13.886 

De Unge Halse 6.964 2.877 

Events og udviklingsprojekter 13.472 14.271 

Fællesudgifter - alle udvalg 46.500 30.170 

Bestyrelse og udvalg i alt 196.479 187.085 

      

Udgifter i alt 2.698.713 2.460.994 

Årets resultat -56.730 55.513 
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Beach Handball Tour 2021 

Vi glæder os til at komme tilbage på strandene igen til sommer 
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Indkomne forslag 
 

Forslag til ændring af FHFs love 

Ingen forslag 

 

  



                              Repræsentantskabsmøde 2020                          

 Side 35 
    

 

Indkomne forslag 
 

Forslag til propositioner 

1. Forslag fra FHF 

Der indføres U-9 B række før ombrydning. 

Der oprettes en B-række med puljer på indtil 10 hold, der spiller en enkeltturnering i 1. 
halvsæson. 

Holdene indgår i forbindelse med ombrydningen i nye A-, B- rækker med puljer på indtil 10 hold, 
der spiller en enkeltturnering i 2. halvsæson.  

Konsekvensrettelse, hvis forslag 1 vedtages. 

Propositioner for U-9 A ændres til 

Holdene indgår i forbindelse med ombrydningen i nye A eller B- rækker med puljer på indtil 10 
hold, der spiller en enkeltturnering i 2. halvsæson.  

 

2. Forslag fra FHF 

Indførelse af en U-10 årgang 

A-rækker 

Der oprettes en A-række med puljer på indtil 10 hold, der spiller en enkeltturnering i 1. 
halvsæson.  

Holdene indgår i forbindelse med ombrydningen i nye A-, B- rækker med puljer på indtil 10 hold, 
der spiller en enkeltturnering i 2. halvsæson.  

B-rækker 

Der oprettes en B-række med puljer på indtil 10 hold, der spiller en enkeltturnering i 1. 
halvsæson.  

Holdene indgår i forbindelse med ombrydningen i nye A-, B- rækker med puljer på indtil 10 hold, 
der spiller en enkeltturnering i 2. halvsæson.  

Spilletid: 2 x 20 minutter med kort pause 

Generelt: 

• Kampene afvikles på DHF kortbane 

• Det er Turneringsudvalget, der ud fra sportslige hensyn, fastlægger de nærmere regler for 
ombrydning til og størrelse af nye A og B puljer. 

• Der indberettes resultater der ikke offentliggøres, men bruges til ombrydning til 2. halvsæson. 

• Der kåres ikke pulje og rækkevindere. 



                              Repræsentantskabsmøde 2020                          

 Side 36 
    

  

 

 

3. Forslag fra Højby S&G 

U-13 årgange 

Indførsel af en D-række før-og efter ombrydning 

Rækkebetegnelser før ombrydning: A, B, C, D 

Rækkebetegnelser efter ombrydning: AA, A, B, C, D 

 

Ændring vedr. ombrydning 

Forslag til ny tekst / praksis Nuværende tekst / praksis 

Der udbydes en AA-række for de 6 eller flere 
bedst placerede hold fra A-rækken i 1. 
halvsæson 

De 6 bedste A-hold rykker op i AA i 2. 
halvsæson. 

 

 

4. Forslag fra Højby S&G 

U-11 årgange 

Indførsel af en D-række før-og efter ombrydning 

Rækkebetegnelser før ombrydning: A, B, C, D 

Rækkebetegnelser efter ombrydning: AA, A, B, C, D 

 

Ændring vedr. ombrydning 

Forslag til ny tekst / praksis Nuværende tekst / praksis 

Der udbydes en AA-række for de 6 eller flere 
bedst placerede hold fra A-rækken i 1. 
halvsæson 

Der oprettes en AA-række med puljer på indtil 
10 hold, der spiller en enkeltturnering i 1. 
halvsæson. 
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Valg:  

UDVALG NAVN Status 

Forretningsudvalget 

Formand Mogens Mulle Johansen Villig til genvalg 

Bestyrelse 

Turneringsudvalg Bjarne Knudsen Villig til genvalg 

Børne- og Ungdomsudvalg Anne Kruse Ønsker ikke genvalg 

Børne- og Ungdomsudvalg 

 

Rikke Stendahl Villig til genvalg 

Camilla Grønlund Svendsen Villig til genvalg 

Anne Hegerslund Lyngså Villig til genvalg 

Trine Wenholt  udtræder før tid 

Uddannelse- og Talentcenter 

 Mike Gjørup Rytter Villig til genvalg 

Turneringsudvalg 

 

Morten Ziemann Villig til genvalg 

Jesper Nørgaard Villig til genvalg 

Dommerudvalg 

 

Dennis Lassen Villig til genvalg 

Alex Jeppesen Villig til genvalg 

Jesper Kirkholm Madsen Ønsker ikke genvalg 

Revisorer 

 
Allan Lund Villig til genvalg 

Kurt Poulsen Villig til genvalg 
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Mangler I dommere 
– så hjælper vi gerne med at finde dem! 

 

 

 

  

Lokaldommere 

- Dømmer kun jeres kampe i jeres hal  

- Dømmer kun kortbanekampe 

- Påsættes af FHF 

o Kan de ikke dømme, kommer en anden 

dommer 

- Bestemmer selv hvornår de kan dømme 

- Dommeren får samme afregning som andre 

dommere 

- Vi uddanner dem i foreningen  

- Støttes af lokal dommerambassadør  

- Lokaldommere tæller med i dommerregnskabet 

for jeres forening 

 

Få mere 

Information: 
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Fyns Håndbold Forbund 

Repræsentantskabsmøde 2021 
 

Mandag den 3. maj 2021 

 

Sæt allerede nu x i kalenderen  
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Tak til vores sponsorer som også i en Coronatid 

fastholder deres støtte til Fynsk håndbold. 

 Husk at tænke på dem, når I vælger jeres leverandører 

 

Tøj og materialesponsor Beach Handball og Ungdomspokal 

 

 

Talent- og udviklingscenter Tøj- og materialesponsor 

 

 

  

 

Dommersponsor Arrangementssponsor 

 

 

 

 

Tøjleverandør dommere og udviklere Tryksager, pokaler og medaljer 

 

 

 

 

 

 


