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Til 

Fynske Håndboldforeninger 
 
 

Odense den 6. december 2022 
 
 

FHF bliver til SYD.  
 
Organisationsstrukturen i dansk håndbold har i mange år været udskældt og 
drøftelserne om hvordan det nye politiske landkort fremadrettet skal se ud indstilles 
forventelig af DHF-bestyrelsen til en godkendelse på et ekstraordinært DHF-
repræsentantskabsmøde i februar 2023. Forventningen er, at den nye struktur herefter 
vil træde i kraft fra 1. juli 2023 og dermed fra sæsonstarten 2023/2024. 
 
Den største transformation og forandring af dansk håndbold nogensinde er dermed 
igangsat.  
10 kredse og forbund bliver til 4. Dermed vil Fyn sammen med den tidligere kreds 7 + 8 
fremadrettet være en del af SYD på håndboldlandkortet og JHF nedlægges som 
forbund. 
 
Fyns Håndbold Forbund har i sit udgangspunkt ønsket at sikre størst mulig indflydelse 
og har deltaget i processen om et nyt håndboldlandkort, med et ønske om at sikre de 
bedste resultater for de fynske foreninger. Hen over efteråret 2022 har det stået klart, at 
en fastholdelse af FHF som et selvstændigt forbund og samtidig sikre de bedste 
løsninger for dansk håndbold, ikke har været foreneligt.  
 
Bestyrelsen for FHF oplever at den gensidige respekt for kredse og forbund har været 
værdsat i processen og samtidig er vi bevidste om, at der i de kommende måneder vil 
opstå mange spørgsmål hos medlemmer og foreninger.  
 
Derfor har det også for FHF-bestyrelsen været afgørende at have det lange lys på i sine 
beslutninger. Bestyrelsen ønsker at fynske foreninger også i fremtiden vil møde et 
dygtigt administrativt setup omkring de varierede tilbud som turnering, stævner, service, 
kurser og konsulentbistand. Vi ønsker at håndbolden og glæden ved spillet skal vækste. 
 
Vi er som bestyrelse bevidste om at de styrker vi ser i FHF skal kunne leve videre i et 
kommende SYD. Vi ønsker at bidrage til at gøre SYD til en god arbejdsplads for alle 
medarbejdere og frivillige til gavn for jer foreninger. Vi håber derfor at alle vil bidrage til at 
være nysgerrige efter hvilken værdiskabelse der kan opstå i den nye struktur.  
 
I forhold til den nuværende igangværende sæson så vil strukturændringen ikke påvirke 
denne. FHF, JHF og HRØ fortsætter med at varetage deres opgave uforandret frem til 
den 1/7 2023.  
 
Vi vil fra FHF side invitere jer foreninger til informationsmøder om den nye struktur den 
14. december kl. 19.00 og den 18. januar kl. 19.00. Her vil det være muligt at blive 
klogere på hvad den nye struktur har af betydning.  
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Har du spørgsmål vedr. strukturprocessen så er du velkommen til at kontakte 
undertegnede på telefonen eller skrive til kontorchef Brian Nielsen bni.fhf@dhf.dk 
 
 
På bestyrelsens vegne 
 
Med venlig hilsen 
Fyns Håndbold Forbund 
 
Per Tørslev Jensen 
Formand 
Tlf. 42 77 01 16 
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