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Odense, den 23. marts 2020 

 
 

Notat Åbent hus Højby 24.02.2020 –  
Samt opsummering 
 
 
 
 
Tilstede: 
Pia Aleksandrovitz, SUS og SUS Nyborg U-19 Pige træner, Håndbold, Peter Kolle Formand Højby, 
Nicolai Thomsen Ungdomsformand BR 66, Mike Petersen Østfyns HK Bestyrelsesmedlem og træner, 
Søren Borg, DHG Ungdomsformand, Ronnie Nielsen Højby SG, Ulla Hein TPI Ungdomsansvarlig, Gitte 
Egholm TPI Ungdomsformand, Mathias Jønsson Christensen, U-15 Pige træner Odense Midtfyn HF,  
Derudover deltog følgende fra FHF: Jesper Nørgaard TU (DSIO), Bjarne Knudsen TU (He-Ry), Ninna 
Hansen TU (BR 66 Langeskov), Morten Ziemann TU (Hårslev GIF), Peder Rasmussen FHF/DHF 
Udviklingskonsulent, Morten Werner Kronborg Administrationen/Turneringssekretær 
 
** 
 
Bjarne Knudsen bød velkommen og håber på en konstruktiv debat og forslag, der kan bruges i forhold til den 
fynske håndbold, og evt. forslag der skal bringes videre til DHF. 
 
Ændringer som TU har diskuteret ud fra de foregående møder: 

• U-13 teksten skal ændres, således der er muligheder for at udvide U-13 AA til mere end 6 hold, hvis 
TU mener dette ud fra sportslige hensyn. TU vil stille dette forslag til repr. mødet. 

• Der har været ønsker fra klubberne der ønsker at der også skal være 4 rækker i U-13 fra 1. 
halvsæson. TU arbejder på et forslag. 

• Flere hold fra samme klub i rækken på højeste niveau. Er gældende i alle rækker: U-11, U-13, U-15, 
U-17 U-19.  Forslaget stilles ikke af TU, men kan stilles af klubberne. Der skal være sikkerhed for at 
det er et flertal af klubberne der ønsker denne ændringer hvis der åbnes op.  (TU vil ikke blande sig i 
debatten) 

• Man skal samtidig være opmærksom på at mange at de ting der blevet rejse vedrørende f.eks. 
dispensationer, spiludviklingsregler m.v. er ikke noget vi har mulighed for at ændre her på Fyn, da 
det alt sammen relatere til DHF’s turneringsreglement for øvrige rækker, der styres af DHF’s 
turneringsudvalg. 

 
** 
 

Her er de primære områder som blev rejse af deltagerne og debatteret: 
 
Beach forslag løbende turnering U-13 Beach 
Beach U-9 mindre bane og mål udbydes 
Turnering: U-9 B også i 1. halvsæson 
Hvordan sikre man at FHF er mere synlig i forbindelse med Niveaustævnerne 
Hvordan sikre man at klubberne sikre sig at deres hold bliver tilmeldt rigtigt i de enkelte rækker (Klubberne 
og ikke kun den enkelte træner er ansvarlig) 
Dialogmøder ifm. med niveaustævnerne – f.eks. midt på dagen - Bedre kontakt fra TU / Rækkeansvarlige til 
de enkelte klubber. 
Prætilmelding - Børne og ungdomsrækkerne…. Oversigt over forventede antal hold / Niveauer 
Ønske om at resultater kan blive synlige så trænerne kan bruge U-9 og U-11 resultaterne i forbindelse med 
forberedelserne til deres kommende kampe. 
Seriepokal – Der bør være regler for hvem der må spille i seriepokalen.    
FHF bør være mere aktive i forbindelse med anmeldelser af ulovlige spiller så man ikke 
behøves at nedlægge protest. 
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Stort problem med reglerne om spiludvikling i egen årgang. For mange kampe hvor man benytter reglerne til 
at styrke sit hold for at vinde, og ikke give gode oplevelser til alle. 
Frustration over U-19 årgangen, og herefter manglende fleksibilitet i forbindelse med benyttelse af U-19 
spillere i senior rækkerne. 
Beach – Undersøge muligheden for at udvide sæsonen med nye tiltag. 
U-13 AA række – Også i 1. halvsæson så der bliver 4 inddelinger i alle FHF’s rækker.  
 
** 
 

Opsummering 
 
FHF-propositioner: 
Vedr. ændringer af Propositionerne for de fynske rækker: 
 
FHF’s turneringsudvalg arbejder på at stille følgende forslag til repræsentantskabsmødet: 

• U-13: U-13 AA indskrives så også i den række kan puljerne udvides til mere end 6 hold. 

• U-13: U-13 AA oprettes også i 1. halvsæson og indgår i ombrydningen til ny AA og A række i 2. 

halvsæson. Det betyder samtidig at der er den samme struktur i U-11, U-13 og U-15 der gør det 

mere overskueligt. 

• U-10 Årgang. Samme struktur som U-9. A og B i begge halvsæsoner og kortbane 

• U-9: Udvides så der også oprettes U-9 B i første halvsæson. 

FHF’s turneringsudvalg stiller IKKE forslag om at begrænsningen af antal hold den enkelte klub kan have i 
øverste række ophæves. Omvendt vil TU heller ikke forhold sig til et sådanne forslag, men udelukkende lade 
det være op til klubberne.  Begrænsningen dækker alle de øverste fynske rækker i alle årgange: U-11, U-13, 
U-15, U-17 og U-19 
FHF- Generelle forhold: 
Turneringsudvalget bør arbejde videre med at udvikle niveaustævnerne, kommunikation med klubberne osv. 
for at sikre at flere hold bliver tilmeldt til de rigtige rækker – Niveau – i turneringen.  
TU skal arbejde med udbredelsen og forståelsen for spiludvikling, og man benytter reglerne efter hensigten, 
og ikke efter at vinde flest kampe. 
TU skal arbejde med at sikre at spillerne i Seriepokalturneringen har Serie niveau. 
TU skal arbejde med at udvikle vores Beach Handball aktiviteter 
TU skal arbejde med at forbedre forholdene på stranden hvor der afvikles Beach / sikre kvaliteten af 
strandene 
Ovennævnte er generelle emner der blev rejse på flere af møderne. Derudover er der kommet en lang 
række kommentarer og forslag der er med i de enkelte notater. 
 

Vedr. spørgsmål der vedrører DHF’s turneringsreglement for øvrige 
rækker: 
 
Følgende spørgsmål og problemstillinger blev rejse der bør viderebringes til DHF TU: 
 
Hvordan kan man samlet væres med til at sikre at reglerne om spiludvikling ikke bliver brugt til at forstærke 
sit hold og vinde kampe. Bør der ikke være begrænsninger?? (1. div spillere i Serie 2 – U-17 Lige spillere i 
U-17 B eller andet) Kan der laves andre begrænsninger i reglerne eller er det udelukkende etik og moral. 
De bedste U-11 rækker bør fortsætte på 40x20 (F.eks. U-11 AA og A) 
Droppe begrænsningen ved 10 spillere i U-13 
Offentliggøre resultaterne i U-9 og U-11 således at trænerne kan forberede sig på niveauet af de hold de 
skal møde. 
Generelt spørgsmål omkring problemstillinger med U-19 på seniorhold, samt dispensationer for U-17 til 
Senior. 
** 
Notat udarbejder af Morten Werner Kronborg 


