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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 budgetorientering 

 

4.   Indkomne forslag 

Der er modtaget tre forslag til mødet  
Se side 29 

5.  Valg 

 Se næste side 

6. Eventuelt 
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 Valg:  

UDVALG NAVN Status 

Forretningsudvalget 

  

  

Næstformand Finn Toftegaard Ønsker ikke genvalg 

Økonomiansvarlig Carsten T. Madsen Villig til genvalg 

Bestyrelsen 

  

  

Uddannelses-  og Talentcentret Chris Sawaguchi Ønsker ikke genvalg 

Dommerudvalg Per Rasmussen Villig til genvalg 

Udvalgsmedlemmer 

  

  

Børne- og Ungdomsudvalg Karina Christensen Villig til genvalg 

  Trine Wenholt Villig til genvalg 

  Bjarne Petersen Ønsker ikke genvalg 

 Uddannelse- og Talentcenter 

  

  
 

Mikael Rasmussen Villig til genvalg 

Turneringsudvalg 

  

   

John Kruse Villig til genvalg 

  Ninna Hansen Villig til genvalg 

Dommerudvalg 

  

   

Gabriel Mechali Villig til genvalg 

  Ulrich Andreasen Villig til genvalg 

Amatør- og ordensudvalget   

  

  

A&O  Finn Møller Villig til genvalg 

A&O Lene Jørgensen Villig til genvalg 

      

Revisorer  

  

  

Revisor Allan Lund Villig til genvalg 

Revisor Kurt Poulsen Villig til genvalg 

Revisorsuppleant Jørn Hestelund Villig til genvalg 
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FORMANDENS BERETNING       

Efter repræsentantskabsmødet den 5. maj 2014 har Forretningsudvalget været konstitueret 

således: 

Formand:        Mogens Mulle Johansen 

Økonomiansvarlig:    Carsten T. Madsen 

Næstformand: Finn Toftegaard 

 

Guldnål udleveret i årets løb 
Ingen udleveret. 

 

Sølvnål udleveret i årets løb 
Ingen udleveret. 

 

Foreningsændringer 

Nye foreninger: Udmeldte foreninger: 

Faaborg ØH Faaborg HK 

 Øster Hæsinge 

 Hjulby IF 

 Dalum Landbrugsskole IF 

 

Medlemstal 

Opgjort pr. 1. april 

År 
Antal spillere Antal foreninger 

Foreninger 
registreret med 0 

medlemmer 

2015 10.663 88 
Alle efterskoler samt  

Fjordager IF 

2014 10.790 91 Glamsdalen HK 

2013 11.368 90 HPTI og Hjemly 

2012 11.417 91 SH Sattelit 

2011 11.535 90 Gelsted og Gudme 

2010 11.255 92 
7 foreninger mangler. 

indberetning 

2009 12.630 92  

2008 11.844 93  

2007 12.573 93  

2006 12.750 93  

2005 13.084 94  
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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 

Diciplinærudvalget Jens Bertel Rasmussen 

Appeludvalget Kurt Habekost 

 Michael Meyn 

Turneringsudvalget Bjarne Knudsen 

Uddannelsesudvalget Jan Ribe Larsen (formand) 

 Chris Sawaguchi  

Eliteudvalget Chris Sawaguchi  

Beachudvalget John Kruse (formand) 

 Trine Wenholt 

Arrangementsudvalget Birgit Hessellund 

Bredde- og Udviklingsudalget John Kruse 

 

Turneringshold 

Oversigt over tilmeldte, trukne og eftertilmeldte hold pr. 14-10-2015 

  2014 - 2015 2013-14 2012-13 
HOLDKATEGORI Tilm. Udg. Indg. 15.10 diff Tilm. Udg. Indg. 14.10 diff Tilm. Udg. Indg. 15.10 diff 

    
   

    
   

    
   

  

HERRE SENIOR 112 
  

112 -10 122 
  

122 0 122 
  

122 -11 

OLD BOYS/VETERAN 15 
  

15 -1 16 
  

16 -6 22 
  

22 -2 

U - 18  17 
  

17 -1 18 
  

18 -6 24 
  

24 4 

U - 16  28 
  

28 4 24 
  

24 0 24 
  

24 -12 

U - 14  44 
  

44 -5 49 
  

49 -1 50 
  

50 5 

U - 12  52 
  

52 2 50 
  

50 -6 56 
  

56 -9 

U - 10  23 
  

23 -3 26 
  

26 9 17 
  

17 0 

    
   

    
   

    
   

  

DAME SENIOR 108 
  

108 -11 119 
  

119 6 113 
  

113 -19 

OLD GIRLS 0 
  

0 -5 5 
  

5 -4 9 
  

9 -2 

U - 18  19 
  

19 -2 21 
  

21 4 17 
  

17 -4 

U - 16  31 
  

31 0 31 
  

31 -3 34 
  

34 0 

U - 14  59 
  

59 -2 61 
  

61 4 57 
  

57 -2 

U - 12  66 
  

66 6 60 
  

60 -13 73 
  

73 -2 

U - 10  26 
  

26 3 23 
  

23 7 16 
  

16 -5 

IALT - TG-hold 600 0 0 600   625 0 0 625   634 0 0 634   

Diff. fra året før -25 0 0 -25   -9 0 0 -9   -63 -6 -2 -59   

    
   

    
   

    
   

  

  U-12 C 1 stævne medtaget     
   

    
   

  

    
   

    
   

    
   

  

Heraf   
 

herrer dame     
 

herrer dame     
 

herrer dame   

Håndboldliga   
 

1 1     
 

1 1     
  

1   

1. Division   
 

1 1     
 

3 0     
 

2 0   

2.division   
 

5 3     
 

3 3     
 

5 3   

3.division   
 

8 5     
 

7 8     
 

8 8   

U-16/18 1. division   
 

9 7     
 

9 8     
 

8 7   

    
 

24 17 
 

  
 

23 20 
 

  
 

23 19 
 I alt  

   
41 

    
43 

    
42 
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Overbygninger og Holdfællesskaber  

Oversigt over Fynske Overbygninger og Holdfællesskaber sæson 2014 – 2015 

 
Gudme Oure Sydfyn Gudme HK 1. Hold Damer Senior HF 

  Oure IE HK     

Gudme Oure GOG Sydfyn Gudme HK 1. og 2. hold U-18 Pige HF 

  Oure IE HK     

  GOG     

HC Odense - Herrer DHG Odense 1. og 2. hold herrer Senior HF 

  Fraugde GIF     

HC Odense Ungdom DHG Odense U-18 Drenge 1. hold HF 

  IF Stjernen U-16 Drenge 1. hold   

  TPI Odense U-18 Piger 1. hold   

HC Odense Ungdom DHG Odense U-16 Piger 1. hold HF 

  IF Stjernen     

  TPI Odense     

  Højby      

HF SNIF Rolfsted Rolfsted IF Alle hold U-16, U-14, U-12   

  Sdr. Nærå IF     

Højfyn Håndbold HF Vissenbjerg GIF 1. og 2. hold Damer Senior HF 

  Tommerup HK U-16 og U-18   

  Aarup BK U-14 Drenge 1. og 2. hold   

Korup/TPI Odense TPI Odense Alle hold Herrer Senior  HF 

  Korup IF Alle hold Old boys    

Næsby/Stige HF Næsby IF Alle hold U-18 Drenge HF 

  Stige HK     

Team Sydfyn Elite Svendborg HK U-18 Piger 1. hold HF 

  SH Satellit U-18 Drenge 1. hold   

Team Tved/Thurø Thurø IF   HF 

  Tved GI     

Team Vestfyn GV Ejby Alle Hold Senior , U-16, HF 

  Nr. Aaby Båring HK  U-14, U-12, U-10   

    U-18 Piger   

Salbrovad-Ebberup HF Salbrovad HIF Alle hold U-14 Pige HF 

  Ebberup     

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

  Nyborg GIF  1. hold Dame HF 

    U-18 Drenge 1. og 2. hold   

    U-16 Drenge 1. og 2. hold   

Veflinge/Morud Veflinge GF Alle hold HF 

  Morud IF     
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Fynske mestre  2014 – 2015 
 

Række Herrer Damer 

Fynsmester Senior GOG HC Odense 

Fynsmester U-18 GOG GOG 

Fynsmester U-16 GOG GOG 

Fynsserien Stenstrup IF Gudme Oure Sydfyn 

Serie 1 Østfyns HK 2 Bolbro GIF 

Serie 2 Korup IF/TPI Odense 2 Østfyns HK 2 

Serie 3 Ollerup/Skerninge 3 SUS Håndbold 4 

Serie 4 Rudkøbing HK 2 Vissenbjerg GIF 5 

Oldies B IF Stjernen  

Oldies C SUS Håndbold  

U-18 2. Division A TPI Odense Oure IE HK 

U-18 A Midtfyn HK Nyborg GIF 

U-16 2. Division A GOG Højfyn Håndbold HF 

U-16 2. Division B TPI Odense Højfyn Håndbold HF 

U-16 A Oure IE HK HF SNIF/Rolfsted 

U-16 B Strib IF Østfyns HK 

U-14 1. Division A GOG DHG Odense 

U-14 2. Division A  Tved GI 

U-14 A BR 66 Langeskov Otterup HK 

U-14 B Stenstrup IF Nyborg GIF 

U-12 AA GOG GOG 

U-12 A Thurø IF Kerteminde HK 

U-12 B Faaborg ØH TPI Odense 

 
Fynske Cup og Seriepokalturnering 
 
 Herrer Damer 

Fynske Cup Stenstrup IF Rolfsted IF 

Seriepokalturnering Midtfyns HK DSIO Odense 
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De fynske liga- og divisionsholds placering i sæson 2014 – 2015 
 

Damer 

Række Hold Plac. Evt. bem. 

Dame Håndbold Liga HC Odense 7  

1. Division DHG Odense 10  

2. Div. pulje 2 
IF Stjernen 3 Opspil til 1. division – Forbliver i 2. division 

Svendborg HK 9  

2. Div. Pulje 3 SUS Nyborg 5  

3. Div. pulje 4 

TPI Odense 1 Oprykning 2. division 

Tved GI 2 Opspil 2. div – Vundet – Oprykning til 2. division 

DHG Odense 2 4  

DSIO Odense 11 Nedrykning til Fynsserien 

Ollerup/Skerninge GIF 12 Nedrykning tl Fynsserien 

 

Herrer 

Række Hold Plac. Evt. bem. 

Herre Håndbold Liga GOG 7 Deltager i slutspillet 

1. Division SUS Nyborg 12 Nedrykning til 2. division 

2. Div. pulje 2 

Otterup HK 1 Oprykning til 1. division 

HC Odense - Herrer 3  

Svendborg HK 6  

GOG 2 8  

Team Vestfyn 12 Nedrykning til 3. division 

3. Div. pulje 4 

Faaborg ØH 2 Opspil til 2 div. – Tabt – Forbliver i 3. div 

IF Stjernen 4  

Tved GI 6  

Søndersø IF 7  

SUS Nyborg 8  

Tommerup HK 9  

Svendborg HK 2 11 Nedrykning til Fynsserien 

Østfyns HK 12 Nedrykning til Fynsserien 

 

Fynsk oprykning fra Fynsserie til 3. division 

Række Hold  

Herrer  
Stenstrup IF Direkte oprykning til 3. division 

HC Odense – Herrer 2 Opspil til 3. div. – Vundet – Oprykning til 3. div. 

Damer  
Gudme Oure Sydfyn Direkte oprykning til 3. division 

Stenstrup IF Opspil til 3. div. – Tabt – Forbliver i Fynsserien    
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Ungdom Øst Divisioner  

 

Ungdomspokalturnering  

Ungdomspokalturneringen blev igen i år en succes. Der deltog 182 hold (184 i 2013-2014) i 

ungdomspokalturneringen. Følgende hold blev pokalvindere ved det store finalestævne, der blev 

afholdt i Aarup Fritidscenter med Aarup BK som arrangør. 

Række Drenge Piger 

U-10 A Team Vestfyn GOG 

U-10 B Aarup BK Aarup BK 

U-12 A GOG GOG 

U-12 B IF Stjernen Svendborg HK 

U-14 A GOG DHG 

U-14 B BR 66 Langeskov Næsby IF 

U-16 A SUS Nyborg HC Odense Ungdom 

U-16 B Midtfyns HK HF SNIF Rolfsted 

U-18 A HC Odense Ungdom Gudme Oure GOG Sydfyn 

 

Række Hold Plac. 

U-18 Drenge Liga 
GOG 1 

Oure IE HK 4 

U-16 Drenge Liga 
GOG 1 

Oure IE HK 5 

 
U-18 Pige Liga 

Gudme Oure GOG Sydfyn 2 

HC Odense Ungdom 5 

U-16 Pige Liga GOG 2 

U-18 Drenge 1. Div. A HC Odense Ungdom 1 

U-18 Drenge 1. Div. B 
Team Sydfyn Elite 2 

SUS Nyborg 4 

U-18 Pige 1. Div. A Team Sydfyn Elite 1 

U-18 Pige 1. Div. B SUS Håndbold 2 

U-16 Drenge 1. Div. A 
SUS Nyborg 1 

HC Odense 3 

U-16 Drenge 1. Div. B 

Oure IE HK 2 

GOG 3 

Hjemly IE Hillerslev 4 

U-16 Pige 1. Div. A 
HC Odense Ungdom 5 

Oure IE HK 6 

U-16 Pige 1. Div. B 

GOG 2 1 

Svendborg HK 4 

Hjemly IE HK 5 
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Årets gang 

Bestyrelsen har i det forløbne år haft travlt med at arbejde for håndbolden på Fyn. Vi har brugt en 

del tid på at lave visioner for FHF og i den forbindelse, har vi udarbejdet beskrivelser af de 

arbejdsfunktioner, der bliver udført af de enkelte bestyrelses- og udvalgsmedlemmer. Dette skulle 

gerne medføre, at det bliver nemmere at finde nye medlemmer til FHF`s bestyrelse og udvalg, idet 

der ligger klare beskrivelser af det arbejde der siges ja til, når man lader sig vælge. 

Arbejdet med Knæk Kurven er kommet godt i gang på Fyn. Mange fynske foreninger har tilmeldt 

sig projektet og er godt i gang med udviklingsarbejdet. Men vi skal have endnu flere med, så 

tilmeld din forening, hvis I ikke er med. 

FHF er sammen med et par jyske kredse de eneste steder i Danmark, hvor der har været 

fremgang i antallet af børnehold i turneringen, men samlet set er FHF også gået tilbage i antal hold 

og medlemmer. Målet er, at vi skal have fremgang både med henblik på antal hold og medlemmer 

i 2015. Det er her, at vi i FHF samt i alle foreninger skal gøre en indsats, hvis alle foreninger vokser 

bare med et hold i den kommende sæson, så har vi alle i den grad knækket kurven. 

DHF 
I december 2015 er der VM for kvinder i Danmark, og vi håber alle, at det bliver en succes både for 

holdet og med selve afviklingen af VM. Danmark spiller alle sine kampe i Herning, og i august 

åbner salget af billetter for alvor. De andre spillesteder er Frederikshavn, Næstved og Kolding og 

jeg vil gerne opfordre alle til at bakke op om VM, det er verdens bedste håndboldspillere, der kan 

opleves i de danske haller. 

Elitehåndbold på Fyn 

Der er heldigvis stadig stor interesse for tophåndbold på Fyn. Odenses damer har arrangeret den 

kamp, der har haft flest tilskuere i dameligaen, men desværre endte Odense denne gang som nr. 

syv og gik dermed glip af slutspillet.  

GOG`s herrer er nu i gang med slutspillet og sluttede med deres 3 plads i slutspilspuljen, uden for 

semifinalepladsen.  

Det ville være rart, hvis et af vore tophold igen kunne kvalificere sig til de europæiske turneringer, 

så vi kan få internationale kampe på Fyn. 
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Konsulentens beretning 

Håndboldkaravanen har været rundt på Fyn ad to omgange. Der har været 5 besøg i januar og 10 

besøg i august. Karavanen er en stor succes, hvor der har været ca. 2.000 børn på besøg og de 

pågældende foreninger har haft en medlemsfremgang efter besøget. Der er kommet ca. 10 nye 

medlemmer pr. forening. Der er enkelte tilbagemeldinger, hvor foreninger har haft nye ansigter til 

træning allerede om aftenen. Karavanen bliver udviklet i øjeblikket, så foreningerne kan bruge den 

til at skabe yderligere samarbejde med skolerne. 

Sommerskolerne ruller stadig på Fyn. Vi har mange og store skoler. Flere sommerskoler bliver 

hurtigt udsolgt. Konceptet indeholdte dette år tre muligheder for foreningerne. Skumskole og 

håndboldskole samt en camp. De fleste foreninger tilbyder sommerskolekonceptet, og vi havde i 

2014 en enkelt forening, der ligeledes tilbød skumkonceptet. Konceptet blev lavet mere fleksibelt 

ift. placering på kalenderåret. Dette udvides i 2015. 

Knæk Kurven er startet op i 2014. Der var først Kick-Off møde i Ejby, hvor der mødt godt 100 

foreningsfolk op. Der kom 24 tilmeldinger efter Kick-Off mødet, og 6 foreninger blev startet op i 

efteråret 2014. De tilmeldte foreninger har haft fokus på klubbuilding og hvilke muligheder, der 

ligger i deres egen forening og i nærområdet. Foreningerne er kommet med rigtigt gode 

tilbagemeldinger, og de har fået mange redskaber, som hjælper med at skabe overblik i det 

daglige. Vi afventer stadig afslutningen af de første foreningsforløb, men pt. er projektet kommet 

godt i gang. 

Afslutning 

Jeg vil gerne takke alle for deres indsats for, at håndbolden igen har haft et godt år på Fyn. Jeg 

tænker specielt her på alle de lokale ledere, trænere og dommere, der med deres store indsats i 

det daglige sørger for, at der er et fantastisk håndboldtilbud til alle overalt på Fyn. 

Jeg vil samtidig takke alle der i FHF-regi har ydet en stor indsats for håndbolden i det forgangne år. 

En stor tak til Finn Toftegård der, gennem 25 år på forskellige poster, har ydet en kæmpeindsats 

for håndbolden på Fyn. Finn har meddelt, at han stopper i bestyrelsen ved årets 

repræsentantskabsmøde. 

Som afslutning vil jeg gerne opfordre alle foreningerne til, at de deltager i 

repræsentantskabsmødet d. 4. maj 2015, det er her, I kan gøre jeres indflydelse gældende. 

Til sidst skal der lyde en stor TAK til de ansatte i FHF for det store og altid positive arbejde, I yder 

hver dag til gavn for vore foreninger og vi ledere, 

TAK FOR INDSATSEN 
 

Mogens Mulle Johansen 

Formand 
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Børne- og Ungdomsudvalget 

Hvem er BUU? 

BUU arbejder på at skabe aktiviteter og gode oplevelser for de yngste medlemmer af FHF. Ud over 

forskellige aktiviteter, arbejder vi ligeledes med børne- og ungdomshåndboldturneringen, 

pokalturneringen samt Beach Handball. 

U-6 & U-8 

Vi er det forbund, som har flest hold til vores totalhåndboldstævner. Der er stadig plads til små 

justeringer i forbindelse med regler og stævneafvikling, og vi arbejder hele tiden på at forbedre 

vores stævner, og her er I, som klubber, vigtige. Vi afholdte den 13. april 2015 evalueringsmøde 

for at hører jeres mening. Tak til de klubber, som deltog, JERES mening er vigtig for os.  

Igen i år, var der medaljer til alle på sidste stævnedag, det er en stor begivenhed for de små at få 

medalje med hjem, og det er fedt at I, i klubberne, ligger lidt ekstra i denne begivenhed, da det er 

gode oplevelser børnene samler på.   

Tak til alle de klubber, som står klar gang på gang til afholdelse af vores stævner, uden jer var det 

ikke muligt at have så mange hold i gang, lørdag efter lørdag. Så kæmpe stor tak for et godt 

samarbejde.  
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Minihåndboldskole 

I år har vi afholdt 2 minihåndboldskoler. GOG og Aarup BK stod klar til at tage i mod vores mindste 

medlemmer med forældre. Det er tydeligt at se at minihåndboldskolen er et populært tilbud, og der 

var mange deltagere på begge skoler.  

Tak til både GOG og Aarup BK for et godt samarbejde.  

Vi fortsætter med minihåndboldskole i næste sæson.  

Vi er begyndt at tænke på andre aktiviteter til de mindste, heriblandt kan jeg nævne, at vi den 14. 

juni 2015 på Fyns badestrand, Nyborg, vil afholde en beachevent. Der vil komme invitation ud i 

løbet af kort tid, og vi håber, der vil komme nogen forbi, som har lyst til at prøve Beach Handball.  

U-10 

U-10 stævnerne har kørt uændret i år, og det er vores indtryk, at det kører rigtig godt rundt i 

hallerne. Vi kan dog se, at flere og flere vælger den løbende turnering, hvilket jo er positivt, da der 

er flere kampe for børnene i den løbende turnering. Det er dog vigtigt, at vi stadig har 

stævnetilbuddene, til de klubber og spillere der ønsker disse. Det er vigtigt, der er plads til alle i 

klubberne.  

Det er mange år siden vi har haft en U-10 stævne evaluering, derfor inviterede vi til 

evalueringsmøde d. 13. april 2015. Vi ønskede at høre jeres mening om, hvorvidt U-10 stævnerne 

skal fortsætte med at køre, som de gør nu, eller hvorvidt vi skal foretage ændringer, og vi fik 

mange gode input til mødet. 

Spillestævne 

Ideen med at afholde spillestævne, er at give mulighed for U-8 spillere og de yngste U-10 spillere 

for at komme ud og spille håndbold. Der er rigtig fin tilslutning, vi havde i år 2 stævner og der 

deltog i alt 44 hold, hvilket vi er meget tilfredse med.  

 



                              Repræsentantskabsmøde 2015                                 

 Side 14 
    

Tons og teknik 

 

I år havde vi for første gang inviteret til tons og teknik. Tons og teknik var et tilbud til U-12 piger og 

U-14 / U-16 drenge. Desværre kunne vi kun gennemføre eventen for U-12 pigerne, grundet 

manglende tilmeldinger i U-14 og U-16 gruppen.  

Pigerne mødtes tre lørdage, hvor de trænede i hal efterfulgt af alternativ træning. Pigerne var bl.a. 

til ishockey og boksning. Der har været 12 piger med, som alle har fået en god oplevelse. Vi håber 

at kunne få endnu flere med til næste sæson.  

 

Natstævne 

Igen i år havde vi i samarbejde med Hårby BK, en god nat med en 

flok glade unger, med besøg i svømmehallen. Det er en sejr for de 

børn, som kan holde sig vågne hele natten. Det er sjovt at se, som 

der bliver kæmpet mod trætheden, samtidig med de fysiske 

håndboldudfordringer.  

Mange tak for lån af spillere, og for de klubber som bakker op om 

spillernes deltagelse, og tak til Hårby, for et godt samarbejde. 
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Scan koden med en 

Smartphone og følg med  

på vores Facebook side.  

Fysisk Træning 

Fysisk træning har desværre ikke været den store succes i år. Vi afholdte i efteråret en event i 

Næsby for omkring 20 spillere. I foråret var vi været nødt til at aflyse vores aften i GOG på grund af 

for få tilmeldinger. 

Vi arbejder på at komme med lignende og endnu bedre tilbud til næste sæson, så vi kan få flere 

unge spillere til at deltage. 

En stor tak til både deltagere og instruktører, samt til Næsby for at lægge hal til. 

 

Harpiks, Timeout og Svedige Rødder 

Succesen med vores side på Facebook ”Harpiks, Timeout og Svedige Rødder” kører på 6. år.  

Vi har pt. mere end 1000 personer, som ”synes om” siden, hvilket vi er meget stolte af i udvalget. 

Søgningen på siden er stadig størst, når vi har billeder og videoer lagt op fra de store 

arrangementer, som Beach Handball, ungdomspokalen og natstævne.  

Med Facebooksiden forsøger vi at gøre kommunikationsvejen til de unge og deres trænere 

kortere, da vi fanger dem, der hvor de er. 
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Andre opgaver 

I år været blev ungdomspokalfinalestævnet afviklet i Aarup Fritidscenter. Der var en rigtig god 

stemning i hallerne, og der blev holdt en fair tone over for hinanden, modstandere, trænere og 

dommere. Der blev på dagen gennemført 18 finaler, med besøg fra omkring 1.000 tilskuere i løbet 

af dagen. Det er flot, at vi kan tiltrække så mange mennesker til afviklingen af de fynske 

ungdomspokalfinaler.  

 

DHF´s breddetræf blev gennemført i en ny form, hvor der deltog et bredt udvalg af politikkere fra 

diverse udvalg i landets distriksforbund og kredse, herunder turneringsudvalg, beachudvalg, 

dommerudvalg m.m.. Ændringen betød, at vi fik et meget større diskussionsforum og andre 

synspunkter. Vi havde oplægsholdere, hvor temaerne bl.a. var ”fremtidens kunder” og ”hvordan 

hockey i Sverige har ændret deres struktur”. Vi fik snakket en del om den turneringsstruktur, vi har 

i dag; har vi det rigtige tilbud? Skal vi have flere, eller blive ved med det vi har nu?  

Det gode ved vores træf er, at alle har en mening, og at vi bestemt ikke har samme holdning, men 

samme passion, nemlig at Knække kurven samt kærlighed til sporten.  
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I sæsonen har DHF sat ekstraordinært stort fokus på at knække kurven, på knækkurven.nu kan 

man følge med i mange af de tiltag, som bliver udbudt i forbindelse med Knæk kurven kampagnen. 

Jeg har som formand været så heldig at deltage i mentoruddannelse, og kan kun anbefale 

klubberne at få sendt personer afsted på uddannelsen. Mentoruddannelsen klæder mentoren på, 

således man kan komme tilbage i klubben og hjælpe klubbens frivllige trænere. Min klare holdning 

er, at alle klubber burde have en mentor tilknyttet, så man som træner ved, hvem man kan få 

sparring og vejledning fra, hvis der skulle opstå episoder, man ikke selv kan håndtere.  

2014/15 var også året hvor DHF børne og ungdomsudvalg blev nedlagt, og der blev oprettet et 

BRUD udvalg. Under BRUD udvalget er der blevet oprettet faggrupper. En børnefaggruppe og en 

ungefaggruppe, FHF og Fyn er repræsenteret i begge grupper. Faggrupperne skal diskuterer, de 

aktuelle problemstillinger for de enkelte årgange. I ungefaggruppen er fokuset på, hvordan vi 

hjælper klubberne med at håndtere efterskole årgangen, både før-, under- og efter opholdet. I 

børnefaggruppen er der bl.a. fokus på totalhåndboldreglerne.  

Til næste sæson 

Vi arbejder lige nu på en masse nye tiltag til næste sæson, vi håber I vil hjælpe os med at få 

udbuddet ud til jeres børn og unge, for vi syntes selv, vi har fundet nogle fede aktiviteter.  

Til sidst… 

Skal der lyde en stor tak til alle, der deltager i BUU’s regi. Det være sig trænere, ledere, klubberne, 

forældre samt alle andre håndboldinteresserede. 

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. Der skal også lyde en kæmpe tak til kontoret, som i denne 

sæson har overtaget alt det praktiske i forbindelse med vores aktiviteter, hvilket gør vi i den 

kommende sæson forhåbentligt kan komme med endnu flere aktiviteter. 

Til sidst skal der lyde en kæmpe tak, fra mig, til udvalget.  

Tak for kampen.   

 

Anne Kruse  

Formand for Børne- og Ungdomsudvalget. 

  

http://knaekkurven.nu/
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Uddannelse- og Talentcenterudvalget 

 

Talentcenter 

Sæson 2014/2015 er år 1 efter at DHF er kommet med klarere retningslinjer, for hvad de forventer 

af de forskellige talentcentre rundt omkring i landet. Dette har resulteret i, at der igen er kommet 

weekendsamlinger for de bedste talenter på Fyn, der er 2 samlinger om året for pigerne og den 

ældste årgang drenge. Til den første samling var der samlet ca. 30 piger og ca. 30 drenge, hvor 

der blev trænet igennem fra fredag aften til lørdag eftermiddag. Sådan en weekend er med til at 

trænerne lærer talenterne bedre og kende, både håndboldmæssigt og socialt. Som noget ekstra 

havde vi fredag aften besøg af Sarah Iversen fra HC Odense, hvor hun kom og fortalte om, 

hvordan man som talent skal være forberedt på at ville ofre nogle ting for at få de fede oplevelser 

som talentet kan medføre. 

Der har i år også været et Talentseminar for alle trænere, ledere og fysioterapeuter som er 

tilknyttet til talentcentrerne rundt omkring i Danmark. Dette er et nyt tiltag, som skal være med til, at 

gøre det mere klart, hvad DHF´s talenttrænere går og arbejder med, samt hvilke kriterier de kigger 

efter hos de forskellige spillere. Til dette kom der fra DHF et oplæg med Ulrik Wilbek, derefter blev 

trænere og ledere delt op, i henholdsvis en drengegruppe og en pigegruppe. Ved drengene var det 

Claus Hansen U-21 landstræner på drengesiden, hvor han havde et oplæg om hvad de arbejder 

med som fokuspunkter, og inde ved pigerne var det Heine Eriksen U-17 landstræner på pigesiden. 

Ved at vores trænere har mulighed for at deltage i sådanne begivenheder, skulle de gerne være 

mere bevidste om, hvad DHF egentlig forlanger af dem, og af de talenter som kommer videre i 

systemet. 

Uddannelse 

Uddannelsesåret 2014 fik et lille løft i forhold til året før. Der har været lidt flere trænere på kursus i 

årets løb og faktisk færre aflysninger. Der er stadig flere fynske trænere, der søger videre i DHFs 

uddannelsessystem. De er dog ofte overraskede over, at man skal have moduler på den fynske 

uddannelse, hvis man vil videre i systemet. Dette er gældende for de trænere, som vil videre på 

elitedelen. 

Vi oplever også en større efterspørgsel og søgning på kurserne fra breddetrænerne. Der er ingen 

tvivl om, at breddetrænerne er rygraden i langt de fleste klubber. Det er glædeligt, at de søger efter 

inspiration. Vi har i efteråret lavet et lille mix af traditionelle trænerkurser og inspirationskurser. Der 

har været god søgning på inspirationskurserne, hvilket vi er meget bevidste om. Vi forventer et 

godt mix af de to uddannelsestyper i 2015, så vi kan øge søgningen efter inspiration i klubberne.  

I den forgange sæson er der gennemført 27 kurser med 246 deltagere. 

 

Chris Sawaguchi 

Formand for Uddannelsle- og talentcenterudvalget 
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Turneringsudvalget 

Turneringen 2014/2015 afsluttedes søndag den 29.marts - med den tilføjelse - at 

Fynsmesterskaberne blev afviklet lørdag den 11. april 2015 i Langeskov Idrætscenter - hal 1 og 2 - 

med BR 66 som arrangør.  

Turneringsudvalget vil betegne den netop afsluttede turnering som godkendt med de ”sædvanlige” 

plusser og minusser. Der har været en del henvendelser fra klubberne omkring opbrydningen efter 

1. halvdel og specielt i U10 og U 12 rækkerne, hvor der har været mange forslag/kommentarer til 

de nye puljer. Vi vil selvfølgelig tage disse henvendelser/forslag med ved planlægningen af 

turnering 2015/2016. Det er dog stadigvæk udvalgets opfattelse, at opbrydningen efter 1. halvdel 

er populær hos klubberne!  

Det af turneringsudvalget planlagte møde med de fynske klubber i Svendborg Idrætscenter den 18. 

februar måtte desværre aflyses - der var kun 6 klubber, der havde tilmeldt sig - men flere 

fremsendte forslag vil indgå i næste sæsons planlægning. I næste sæson vender vi tilbage til 

turneringsstart primo oktober og opbrydning omkring jul. 

Pokalturneringerne er afviklet på tilfredsstillende vis. Ungdomspokalturneringen blev afsluttet med 

et succesrigt afslutningsstævne i Årup Fritidscenter - hal 1 og 2 - lørdag den 14. marts 2015 med 

Aarup BK som arrangør. Stævnet forløb yderst tilfredsstillende og de mange fremmødte tilskuere 

gjorde det igen i år til en stor og positiv oplevelse for de deltagende hold/spillere - og så er det bare 

super, at have alle kampene under samme tag! 

Ungdomsdivisionerne er igen afviklet i samarbejde med HRØ og det er forløbet ok. Efter et møde i 

Nyborg med de fynske divisionsklubber, er HRØ og FHF i gang med at kikke på 

turneringsstrukturen fremadrettet og der vil sandsynligvis blive tale om nogle justeringer, hvor  

ønskerne fra de fynske foreninger også kan komme med! 

På landsplan arbejdes der pt. med at ensrette turneringsreglementet, så der forhåbentlig inden så 

længe spilles håndbold i hele Danmark efter samme regler! 

Det er meget vigtigt for Turneringsudvalget, at I som klubber kommer på banen på 

repræsentantskabsmøde og debatterer med hinanden omkring alle turneringsspørgsmål til gavn 

for alle håndboldspillere på øen. Som turneringsudvalg vil vi bestræbe os på at bruge så mange af 

klubbernes input som det er os muligt. 
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Kampflytninger 

Der er også i 2015-2016 færre flytninger. Der er væsentligt flere flytninger i 1. halvsæson end i 2. 

halsæson, og omkring 25% af flytningerne er inden for de sidste 8 dage inden kampen.  

Sæson              Antal 

2014/2015 119** 

2013/2014 174 

2012/2013 194 

2011/2012 189* 

2010/2011 158 

2009/2010 221 

2008/2009  161 

2007/2008        284 

2006/2007      259 

2005/2006        218 

2004/2005        257 

 

Tallene er uden flytninger af Døm Selv Kampe.  

*: Fra 2011/2012 er U-12 og U-14B også medregnet i flyttegebyret 

** Flytninger mere end 30 dage før er blevet gratis og tæller ikke med 

Dispensationer  

Rækker Antal hold med dispensation Antal hold i årgangen 

U-10 Pige  07 (02)      31 (25)     

U-10 Drenge  05 (06)      33 (36)     

U-12 Piger  09 (12)        65 (68)           

U-12 Drenge  11 (13)        53 (51)          

U-14 Piger  14 (11)         60 (60)        

U-14 Drenge   11 (13)         44 (50)          

U-16 Piger  01 (03)  

(08)     

   22 (28)          

U-16 Drenge 05  (06)          24 (22)          

U-18 Pige  01 (00)     13 (18)     

U-18 Drenge  00 (00)      10 (21)     

I alt  64 (66)         355 (379)      

(sidste sæsons tal i parentes) 

Der er i alt udstedt 125 aldersdispensationer, mod 112 i sæson 2013/2014.   
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Beach Handball 

Beach Handball 2014 blev igen en stor succes. Både stævnerne i Assens og Nyborg har igen i år 

været velbesøgt, både hvad angår hold og tilskuere.  

Vi håber, at Beach Handball bliver en ligeså stor succes i 2015, og har i år udvidet aktiviteterne, så 

vi har tre stævneweekender placeret i Nyborg, Assens og Kerteminde.  

Dobbelt spillercertifikat 

Der er i sæsonen udstedt 19 dobbelt spillercertifikater, mod 15 i sæson 2013/2014.  

Indberetninger og protester 

Der er i sæsonen modtaget 110 indberetninger, hvilket er et fald på over 20% i forhold til sidste 

sæson. 

Der er i sæsonen behandlet 20 protester.  

 

Til slut vil jeg gerne takke alle vore samarbejdspartnere – de fynske klubber, kontorets personale 

og udvalgets medlemmer – vi ses forhåbentlig til en ny sæson 2014/2015! 

 

Bjarne Knudsen 

Formand for turneringsudvalget 
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Dommerudvalget 

Vi har i den forgangne sæson indført ny struktur på flere områder. I forbindelse med 

opstartsmøderne, har dommerne tidligere svaret på en skriftlig test på 30 spørgsmål. Det har vi 

ændret til individuel mundtlig teoretisk test, med en regelfortolker og censor.  

Procedure for op- og nedrykning er ligeledes ændret. Her har vi nu fokus på den fysiske form, 

kvaliteten af dommerens præstationer, fravær samt tilgangen fra dommeren under udvikling, der 

ligger til grund for op- og nedrykninger.  

Vi har i de sidste 2 sæsoner, haft fokus på Fair Play før, under og efter kampene. Jeg mener så 

absolut at det har haft sin virkning, selvom der stadig er tilråb til dommerne i kampene. Vi vil stadig 

i en eller anden form, forsøge i den nye sæson, at bevare fokus på disse ting, som er en del af 

spillet, blot det ikke tager overhånd.  

Det er med glæde at jeg erfarer, at flere dommere der havde meldt karrierestop, er kommet i gang 

igen. Bøderne til klubber, der ikke har det rigtige antal dommer, ved at slå igennem, og vi mærker 

nu at vi er begyndt at have flere dommere.  

Vores unge dommere har gjort det godt, om end vi har for stort frafald i disse årgange. Der er 

mange tilbud til unge mennesker i dag, så det er vigtig, at vi som forbund, hele tiden udvikler os, 

for at kunne holde på alle årgange.  

Det er vigtig at have en målsætning for vores dommere, uanset om det er divisions, eller bredde 

dommere. Hvis vi ikke har en rigtig god bredde, bliver det svært at få nye i divisionen.  

Vi har i år valgt at lægge beslutningen ud til klubberne, om hvem der skal være årets bredde 

dommer. Årets dommerpar blev Sigfred Sørensen og Freddy Andersen.  

Til slut vil jeg gerne takke bestyrelse, dommerudvalg, dommere og klubber for et godt samarbejde i 

forgangne sæson. 

 

Per Rasmussen 

Formand for dommerudvalget 
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Følordning & nye dommere 

En del positive oplevelser i år, med gode resultater og en enkelt negativ. 

I føl ordningen var der 14 personer, 4 voksne og 10 unge, hvor man har brugt omkring 60 

vejledninger.  Vi har i ordeningen forsøgt at bruge divisionsdommere, som dømmer kampene med 

de unge, i stedet for at give dem en ”normal” vejledning. Dette har givet et positivt resultat, hvor der 

har været god fremgang hos de yngste dommere. Der skal lyde en tak til de divisionsdommere, der 

har yder en stor hjælp, næsten hver søndag formiddag.  

I talent ordningen har vi arbejdet med 12 dommere, hvor der er foretaget ca. 24 udviklinger.  

Desværre er fremskridtet hos talenterne ikke så synlig, som vi har håbet, da de ikke er så 

disponible som vi havde håber, samt at vores mentor ordning ikke har kørt på fuld kraft i år. 

En positiv tendens hos klubberne, at man har indkaldt en del voksne dommere til at blive aktive 

igen (6 dommere). Nogle klubber, store som små, fortsætter den gode tendens med at skaffe 

dommere, men en stor plus i år til GOG, der har stablet et kursus på benende, for at udvide antal 

dommere på Sydfyn. 

Angående dommerkursus er der afholdt 3 i denne sæson, hvor der var 30 deltagere. Tolv er blevet 

godkendt og har været aktive i forårets stævner. Fire kursister var under 15 år, og afventer derfor 

en vejledning. I den anledning er det meget positivt at kontoret påsætter dommerne til 

børnestævner, umiddelbart efter de har været på kursus. 

Vi får flere og flere af de unge til at interessere sig for Beach håndbold, og allerede i år, vil de 

Fynske stævner, kun være bemandet med fynske dommere. 

Vores negative oplevelse i denne sæson, er at fire af de yngre dommere er stoppet på grund af de 

hårde ord fra trænere og tilskuere. Dette er langt fra tilfredsstillende, og vi vil gerne bede om mere 

tålmodighed overfor de unge dommere. ”Der er ikke en spiller der bliver fuldkommen på et år, og 

heller ingen unge dommere bliver det.” 

Gabriel Mechali 
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Regnskab 2014 

Regnskabet viser et resultat af den ordinære drift på kr. - 27.391,00 (minus) mod Budget kr. - 

50.372 (minus).  

Det er vi meget tilfredse med. Ønsket var som oplyst på sidste års repræsentantskabsmøde at 

bruge af formuen. Det er lykkedes, men inden for ansvarlige rammer. 

Der er afvigelser på driften i forhold til budgettet, hvilket jeg skal uddybe efterfølgende. 

Der er ekstraordinære indtægter på kr. 262.431,00, hvilket gør at driftsresultatet viser et samlet 

overskud på kr. 235.040,00 

I starten af 2014 viste det sig, at vi havde et tilgodehavende hos TDC på kr. 262.431,00, hvilket 

skyldes aftalen som DIF har forhandlet med TDC. Her opnås der væsentlige rabatter på telefoni og 

internet m.m. 

Vi har konstateret, at TDC har ændret deres informationsmåde, således at rabatterne nu fremgår 

af den enkelte regning. Tidligere har TDC bogført disse rabatter på en særskilt konto og det var 

den vi blev opmærksomme på primo 2014. Vi bad derfor TDC om at udbetale beløbet, hvilket er 

sket og den er bogført som ekstraordinær indtægt i regnskabet. 

Kr. 262.431,00 er et stort beløb, men fordelt på foreningerne svarer det til ca. kr. 3.000,00 pr. 

forening. 

Jeg vil lægge op til, at foreningerne kan komme med gode forslag til, hvordan vi kan bruge disse 

ekstraordinære indtægter til fordel for håndbolden på Fyn. Så vil bestyrelsen på først kommende 

bestyrelsesmøde evaluere på de indkomne forslag og hurtigst muligt melde ud, hvad der besluttes 

at der skal ske med disse penge. 

 

Forklaring til nogle af afvigelserne: 

Turneringsindtægter: 

Samlet indtægter som er tkr. 115 mindre end budget.  

Der er stor forskel på Startgebyr. Det skyldes primært, at vi har medregnet indbetalingerne til 

Ærøpuljen 2 gange (Fejl i vores budgetmodel) 

Desuden har antal seniorhold være budgetteret for stort. 

Trukne hold viser mindre indtægt end forventet – Det er meget positivt med den udvikling 

Bøder viser noget større indtægt end forventet. Det skyldes primært at en del klubber ikke er oppe 

på det ønskede antal dommere 

Dispensationer og protester er også mindre – igen er vi meget tilfredse med det 
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Aktiviteter/Arrangementer: 

Niveaustævner viser et større underskud i forhold til en forventet indtægt. Det skyldes 

beslutningen om at gøre det gratis at deltage sidste år. 

Beach Handball viser et underskud tkr. 13 mod en indtægt på tkr. 2. Det skyldes primært større 

udgifter til dommere samt indkøb af materialer. 

Fairplaykampagne er penge overført fra sidst års henlæggelse 

Turneringsudgifter: 

Der er et fald i indtægter fra U5-U10 stævner. Det skyldes flere hold til den løbende turnering end 

forventet på budgettidspunktet 

Ærø puljen: 

Viser indtægt tkr. 24 mod forventet underskud tkr. 65. Tidligere budgetterede vi alene med udgiften 

her, men har nu lavet et nettoregnskab. 

Det er et udtryk for færre hold på Ærø og dermed færre udgifter. 

Administration: 

Viser samlet en besparelse på tkr. 49. 

Personaleudgifterne er mindre primært p.g.a. lavere andel af lønnen fra FHF til Konsulenten.  

Feriepengeforpligtelsen er igen reguleret tilbage på normalt niveau, idet der har været ro på 

personalesiden – se Balanceposten under Passiver. 

Hjemmeside samt IT-DIF er mindre, bl.a. fordi ønskede tiltag fra DHF’s side ikke er godkendt af 

de 3 distriktsforbund og dermed er udgiften lagt i DHF’s regnskab 

Kopimaskine og kontorartikler er større. Vi har været nødt til at udskifte kopimaskinen og 

udgiften er primært udbetalingen i forbindelse med ny leasingaftale. 

Kurser: 

Der er brugt flere udgifter på Kurser end budgetteret. Det skyldes primært, at der ikke har været 

nok tilmeldte på flere kurser som alligevel er blevet gennemført. 

Bestyrelse og Udvalg: 

Samlet udgifter der er kr. 49.239,00 mindre end budget. Der er sparet i alle udvalg. 

Balancen - Henlæggelse 

Falder fra kr. 282.050,00 til kr. 264.888,00, hvilket skyldes nyanskaffelser af edb til kontoret. 

Carsten Madsen 

Økonomiansvarlig 
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Regnskab 2014 samt budget 2015 

Indtægter Budget 2015 
Regnskab 

2014 
Budget 2014 

Regnskab 
2013 

Turneringsindtægter         
 Klubgebyr inkl. holdfællesskaber -281.460 -274.611 -296.450 -270.600 

Startgebyr  -1.596.555 -1.578.695 -1.754.396 -1.648.876 

Flytning af kampe -100.000 -98.625 -85.000 -111.313 

Trukne hold -15.000 -10.924 -37.500 -39.000 

Bøder og indberetninger  -302.000 -272.252 -165.000 -280.448 

Dispensationer -21.625 -20.650 -28.000 -15.000 

Protester -10.000 -3.000 -7.000 -8.000 

Turneringsindtægter i alt -2.326.640 -2.258.757 -2.373.346 -2.373.237 

 
        

Andre indtægter         

Div. salg -3.600 -4.100 -3.000 -3.648 

Renteindtægter og gebyrer -43.000 -37.984 -35.000 -34.948 

Sponsorindtægter 0 0 0 0 

Andre indtægter i alt -46.600 -42.084 -38.000 -38.596 

 
        

Indtægter i alt -2.373.240 -2.300.841 -2.411.346 -2.411.833 

 
        

Aktiviteter / Arrangementer         

Projekt Høje piger 0 -5.824 5.000 0 

Udlån af materialer  -2.500 -1.132 5.000 -1.200 

Landspokalturnering - Netto -33.927 -34.297 -35.647 -34.360 

Årets breddeforening 1.500 1.333 2.500 0 

Bropulje 0 4.000 0 6000 

Niveaustævner -1.425 56.978 -45.000 4.205 

Beach Handball - Netto -10.390 12.843 -1.842 -6.357 

Ungdomspokalturnering -50.060 -45.525 -48.000 -39.320 

Fairplaykampagne 0 -28.859 0 0 

Aktiviteter / Arrangementer i alt -96.802 -40.483 -117.989 -71.031 

          

Udgifter     

Turneringsudgifter         

Kontingent DHF, Bropulje og forsikringer DIF  140.040 153.920 149.355 169.800 
Medaljer, overrækkelser og øvrige 
turneringsudgifter. 29.500 31.792 23.440 19.417 

Holdlicens DHF inkl. U-10 17.460 17.856 18.570 0 

U-5 - U-10 stævner 21.000 20.735 57.072 23.834 

Holdtilmeldinger og gebyr HRØ, JHF, DHF 78.000 76.436 75.000 82.200 

Turneringsudgifter i alt 286.000 300.739 323.437 295.251 
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Ærø puljen Budget 2015 
Regnskab 

2014 
Budget 2014 

Regnskab 
2013 

Ærø puljen - Netto -27.540 -24.351 65.000 -6.534 

 
        

Administration         

Personaleudgifter - inkl. konsulent 1.581.190 1.390.354 1.504.000 1.511.005 

Feriepengeforpligtigelser 10.000 85.887 8.500 -52.007 

Kontorets drift inkl. møder 53.500 42.502 57.000 57.026 

EDB udgifter 1.000 -550 15.000 77.304 

Hjemmeside samt IT-DIF 110.000 93.972 125.000 111.960 

Porto inkl. afgifter og frankeringsmaskine 18.000 25.808 28.000 28.321 

Telefoni 41.000 36.987 30.000 25.779 

Kopimaskine og kontorartikler 47.500 63.934 27.000 23.991 

Inventar 5.000 171 7.500 20.000 

Advokat- og ekstern bistand 0 0 0 0 

Dommeradministration -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 

Gebyrer lønsystem, bank m.m.. 11.700 19.992 5.000 4.231 

Administration i alt 1.838.890 1.719.057 1.767.000 1.767.611 

 
        

Møder og repræsentation         

Rep. Møder, repræsentation m.m.  79.000 71.427 72.000 73.322 

 
        

TC aktiviteter         

Talentcenter - Drift 85.500 77.992 87.500 86.776 

 
        

Kurser         

Kurser  -28.292 27.059 1.200 15.430 

 
        

Børne- og Ungeaktiviteter         

Børne- og ungdomsarrangementer 11.316 5.962 7.150 21.748 

 
        

Bestyrelse og udvalg         

Bestyrelse og forretningsudvalg 53.543 68.245 67.500 58.021 

Turneringsudvalg 32.990 36.624 29.500 28.767 

Dommerudvalg 18.224 13.916 18.500 17.163 

Børne- og ungdomsudvalg 22.090 17.434 18.500 15.578 

Uddannelse- og Talentcenterudvalg 10.700 4.105 17.000 16.574 

De Unge Halse 10.483 -1.219 8.000 0 

Events og udviklingsprojekter 41.500 13.950 45.500 26.911 

Fællesudgifter - alle udvalg 61.900 37.774 51.920 41.017 

Bestyrelse og udvalg i alt 251.429 190.830 256.420 204.032 

 
        

Udgifter i alt 2.496.303 2.368.715 2.579.707 2.457.636 

          

Driftsresultat 26.261 27.391 50.372 -25.228 

 
        

Ekstraordinære poster         

Ekstraordinære indtægter 0 -262.431 0 0 

Tab udestående foreninger 0 0 0 1.428 

Ekstraordinære poster i alt 0 -262.431 0 1.428 

 
        

Årets Resultat 26.261 -235.040 50.372 -23.801 
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Indkomne forslag til behandling 

1. Forslag fra FHF’s bestyrelse 

Udvidelse af dommerudvalget med en person, så udvalget fremadrettet består af en formand 

samt 5 udvalgsmedlemmer. Det ekstra medlem skal vælges for to år ad gangen i lige år. 

Love for Fyns Håndbold Forbund §9 

2. Forslag fra GOG Håndbold 

Genindførelse af Fynsmesterskab for U-10 drenge og Piger A+B række. 4 hold i hver række. 

 

3. Forslag fra GOG Håndbold 

Vi ønsker afskaffelse af niveaustævne for U-16 og U-18 drenge og piger afløses af 

kvalifikation (sammen med øst) – således: 

- Der oprettes en Liga og en 1. divisions række med 6 hold i hver før jul. 

- Ved jul kan der være op- og nedrykning. 

- 1 hold fra Liga rykker ned i 1. division. 

- 1 hold 1. division rykker op i ligaen. 

- 2 hold fra 1. division spiller om 2 pladser (no. 5 og 6), med bedste hold fra Fyn og 

Sjælland. 

 Bemærk at forslag 2 og 3 er til debat og ved evt. vedtagelse ved flertal, sendes forslagene videre til    

 behandling i DHF. De kan ikke indføres i FHF’s reglementer direkte. 

 

 

 

 

Øvrige forslag 

Alle øvrige forslag der er modtaget omhandler særlige bestemmelser.  

Disse forslag skal ikke behandles officielt på repræsentantskabsmødet, da disse ændringer sker i 

turneringsudvalget.  

Bestyrelsen har dog besluttet, at man ønsker at høre foreningernes holdning til de fremsendte 

forslag. De vil derfor blive drøftet under Turneringsudvalgets mundtlige beretning. 

Emnerne kan ses på medsendte bilag 1 
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Fyns Håndbold Forbund 

Repræsentantskabsmøde 2016 
 

Mandag den 2. maj 2016 kl. 19.00  

 

Sæt allerede nu x i kalenderen  
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Bilag 1. 

Forslag til drøftelse 

A. Forslag fra GOG Håndbold og BR66, Langeskov 

Vi vil gerne foreslå at 2. års U16 spillere, må spille med på senior hold uden at blive låst, de 

skal frit kunne spille på både U16 og senior i samme spille runde. 

 

B. Forslag fra GOG Håndbold og BR66, Langeskov 

Lovlig/Ulovlig. Det skal være lovligt at bruge en ”ulovlig spiller” for at kunne stille et evt. 2. hold, 

man oplyser blot inden kampen at man bruger en ulovlig spiller, og at man taber kampen på 

forhånd. 

 

C. Forslag fra Søndersø IF 

Der oprettes U 12 C rækker i piger og drenge i den løbende turnering. 

 

D. Forslag fra Tommerup HK 

Udvidelse af muligheden for at søge klassedispensation til rækker over U-14 

 

E. Forslag fra FHF 

Dispensationsreglerne ændres, så der kan søges om dispensation selv om man har hold i 

overliggende årgange 

 

 

 


