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Odense den 27. januar 2021 
Cirkl. 051  - FU103 

 
 
Covid-19 
 
Kære foreningsledere 
 

Hermed en status vedr. den igangværende nedlukning samt vores tanker og planer for 
den nærmeste fremtid og sidst men ikke mindst en hilsen fra bestyrelsen/Mogens Mulle 
Johansen.  

Kontoret delvist nedlukket 

Medarbejderne er delvist hjemsendt, men arbejder ca. en gang om ugen. Telefonen er 
lukket, men mails vil blive besvaret.  

Turnering, stævner, talent- og udviklingscenter samt øvrige aktiviteter 

Vi arbejder i øjeblikket med forskellige scenarier og løsninger til turnering, stævner m.v. 
alt afhængig af, hvornår vi får lov at starte op igen – og indtil vi ved det, vil der ikke 
komme meldinger fra os, hvad konsekvenserne bliver af nedlukningen – for vi kender 
den p.t. ikke, denne udmelding kommer først, når vi ved hvornår og hvordan vi kan åbne 
op igen.  

Der arbejdes i øjeblikket med planer om at udvide turneringsperioden, så vi kommer til at 
spille længere tid end normalt, det samme vil gælde børnestævnerne.  

Online tiltag 

I den kommende periode vil vi tilbyde forskellige kurser og inspiration online. Der vil blive 
udbudt kurser til jeres trænere og senest er vi begyndt på at vise træning for jeres 
spillere, som de kan lave derhjemme – dette kan følges via begivenheder på vores 
facebookside.  

Vi arbejder ligeledes på inspiration og sparringsmøder for ledere og trænere, mere om 
dette senere. 

Hilsen fra FHF Bestyrelse 

”På vegne af den samlede bestyrelse i Fyns Håndbold Forbund, vil jeg gerne sende en 
hilsen til alle jer i foreningerne – Vi vil starte med at rose jer alle, for måden Corona 
pandemien er håndteret fra jer indtil nu – det er dejligt at møde den opbakning og 
respekt for restriktioner og tiltag fra jeres side, og vi håber at I denne specielle tid til 
trods, kan holde gejsten oppe, og er klar til vi igen på et tidspunkt får lov at spille og 
træne håndbold igen. Vi er som forbund klar til at bistå jer så godt som muligt, her i 
nedlukningsperioden med online inspiration til trænere, ledere og spillere – og 
selvfølgelig med inspiration til træningen når vi igen får lov at komme i hallen. Vi har 
sendt vores medarbejdere delvist hjem, og i den forbindelse søgt lønkompensation så vi 
begrænser vores omkostninger i denne periode”  

FHF Bestyrelse - Mogens Mulle Johansen, Formand FHF 

 
 
Med venlig hilsen 
Fyns Håndbold Forbund 
Bestyrelsen 
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Mogens Mulle Johansen 
Formand 


