
 
Kære alle rundt om i håndbolddanmark 
DHFs bestyrelse har tiltrådt styregruppens indstilling om en ny politisk og administrativ struktur. DHFs bestyrelse er 
enige om, at en ny struktur er afgørende for, at Dansk Håndbold står stærkere i fremtiden og at vi kan sikre bredde-
håndbolden langt ud i fremtiden. Bestyrelsen er enige i ambitionen om, at arbejdet i dansk håndbold skal være lettere, 
så ideer og tiltag skal igennem færre udvalg og bestyrelser samt at dansk håndbold skal være mere professionelt 
agerende og mere agile til at træffe beslutninger.  
 
En ny struktur vil indebære, at Dansk håndbold står overfor den største organisatoriske forandring nogensinde. 
Indfrielsen af målsætningerne for den nye organisation kræver såvel politisk som administrativt fokus. I tillæg til 
styregruppens indstilling om, at DHFs bestyrelse fremadrettet skal bestå af 9 medlemmer, indstiller bestyrelsen, at 
DHFs bestyrelse i en periode udvides til 10 bestyrelsesmedlemmer. Det ekstra bestyrelsesmedlem får implementering 
af ny struktur som ansvarsområde. 
 
Bestyrelsen har på baggrund af ovenstående besluttet, at der indkaldes til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde. 
Repræsentantskabsmødet afvikles 4. februar 2023. Den officielle indkaldelse udsendes i løbet af ugen. 
 
På DHFs ekstraordinære repræsentantskabsmøde skal spørgsmålet om en ny struktur til afstemning blandt 
repræsentantskabets medlemmer. I det tilfælde, at DHF’s repræsentantskab tiltræder en ny struktur, vil den nye 
struktur således være gældende for hele håndbolddanmark pr. 1. juli 2023 og de gamle forbund kan derefter ikke 
udskrive turneringer under DHF. 
 
Det nye Dansk Håndbold etableres af DHFs repræsentantskab 
DHFs repræsentantskab vil i forlængelse af en beslutning om ny struktur skulle behandle stiftelsen af de fire nye 
enheder. Dette sker for at processen og overgangen gennemføres med så sikker hånd, som det er muligt af hensyn til 
medarbejdere, foreninger og håndboldpolitikere. Det første valg til de fire nye enheder gennemføres derfor på DHF’s 
ekstraordinære repræsentantskabsmøde på baggrund af indstilling af kandidater fra de kredse/forbund, der sammen 
udgør de nye regioner.  
 
DHFs repræsentantskab skal tage stilling til ændringer til den politiske struktur: 
 
Politisk struktur 
 
 
 
 
 
 
Derudover har bestyrelsen godkendt følgende indstillinger vedr. den administrative struktur: 
 
 
 
Administrativ struktur 
 
 
 
 
Vil du høre mere? 
Vi forventer først at indkalde til et online informationsmøde efter det ekstraordinære repræsentantskabsmøde. Har 
du spørgsmål eller ønske om at høre mere om processen, er du altid velkommen til at kontakte undertegnede.  
 
Bedste hilsner 
Tina Foged, Projektleder 

• Fra elleve enheder til fire regioner 

• Regionsformænd får plads i bestyrelsen & regionale 
udvalgsformænd får plads i nationale udvalg 

• Ny udvalgsstruktur vi spejler seks udvalg nationalt og 
regionalt 

• Indførelse af tidsbegrænsning på bestyrelsesposter 

 

• Etablering af en innovationsenhed og BREDDE enhed 

• Forankring af foreningskonsulenterne  

• Stærkere administrative administrationer med øget 
tilgængelighed for foreningerne 

• Etablering af fælles økonomifunktion, fælles HR 
medarbejder og styrkelse af det administrative 
ledelsessamarbejde. 

 



 
PS. Hvem er egentlig involveret i arbejdet? 
Projektejer/styregruppe: Carsten Grønmann (projektejer/formand) 
Styregruppen består af Carsten Grønmann (formand), formand for JHF Kent Nicolajsen, formand for FHF Per Tørslev 
og formand for HRØ Troels Hansen, formand kreds 1 Peter Jensen, formand kreds 2 Ove Leegaard, formand kreds 3 
Per Skovgaard, formand kreds 4 Poul Wrang, formand kreds 5 Henrik G. Larson, formand kreds 6 Palle Bækby, 
formand kreds 7 Finn Hansen, formand kreds 8 Henrik Larsen, DHFs formand Morten Stig Christensen, næstformand 
Jan Kampman, økonomiansvarlig Anker Nielsen, Formand for BRUD Betina Lyng Bjerre, direktør i DHF Henrik M. 
Jacobsen og Frank Smith (sekretær for gruppen). Tina Foged deltager i møderne. 
Projektleder: Tina Foged 
Arbejdsgruppe Politik og Strategi (fungerer som forretningsudvalg for styregruppen): Carsten Grønmann (formand), 
Kent Nicolajsen, Per Tørslev og Troels Hansen samt Henrik G. Larson, Finn Hansen, Morten Stig Christensen, Frank 
Smith (sekretær for gruppen) og Tina Foged. 
Arbejdsgruppe Administration: Finn Hansen (formand for arbejdsgruppen), Peter Jensen, Palle Bækby, Per Lauritsen, 
Heidi Hansen (sekretær for gruppen), Per Jensen, Brian Nielsen og Tina Foged. 
Arbejdsgruppe Økonomi: Anker Nielsen (formand), Per Lauritsen (sekretær) og Tina Foged. 
Arbejdsgruppe Jura: Carsten Grønmann (formand), Frank Smith (sekretær), Henrik Bartels/Karina Lind Bertelsen 
(Advodan) og Tina Foged. 
Arbejdsgruppe Turnering: Peter Jensen (Formand), Palle Bækby, Brian Nielsen, Frank Smith (sekretær), der indgår også 
repræsentant fra HRØ, og der vil være mulighed for yderligere udvidelse. 


