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Fyns Håndbold Forbunds udvalg og adminsitration 
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Dennis Lassen 

 
Claus Ulrik Nielsen 
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Mike Rytter 

 

 
Lise Rosenfeldt 
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Ungdomsudvalg 

 
Rikke Stendahl 

 
Gitte Egholm 

 
Anne Hegerslund 

 
Camilla Svendsen 

 
Martin Bønløkke 

 
Jesper Johansen 

 

 

 

 

 

Jacob Wahl  

Administration 

 
Brian Nielsen  
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Kongegaard 

 
Peder Rasmussen 

   

 
Morten W. Kronborg 

 
Christian Pedersen 

 
Simone Larsen 

 



                              Repræsentantskabsmøde 2022                          

 Side 3 
    

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 budget til orientering 

 

4.   Indkomne forslag 

 

5.  Valg 

  

6. Eventuelt 
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FORMANDENS BERETNING       

Efter repræsentantskabsmødet 2021 har forretningsudvalget været konstitueret således: 

Formand:        Mogens Mulle Johansen 

Økonomiansvarlig:    Torben Christensen 

Næstformand: Niels Kildelund 

Ærestegn udleveret i årets løb 

Mogens Mulle Johansen æresmedlem i FHF  

Guldnål udleveret i årets løb    
Ingen 

Sølvnål udleveret i årets løb 

Henrik Nielsen – Otterup HK 

Brian Andreasen – Nr. Aaby Båring 

Foreningsændringer 

Ingen  

Medlemstal  

År Antal spillere Antal foreninger 

2022 9.649 77 

2021 10.523 77 

2020 10.702 78 

2019 10.688 79 

2018 10.640 81 

2017 10.186 83 

2016 10.452 84 

2015 10.663 86 

2014 10.790 91 

2013 11.368 90 

2012 11.417 91 

2011 11.535 90 

2010 11.255 92 

2009 12.630 92 
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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 

Turneringsudvalget Bjarne Knudsen 

Uddannelsesudvalget Lise Rosenfeldt Laursen 

Eliteudvalget Carsten Jensen  

Dommerudvalg, bredde Michael Dahl-Lassen 

Beach Handball udvalget 
John Kruse (formand) 

Anne Hegerslund Lyngsaa 

Turneringshold 

Oversigt over tilmeldte hold pr. 21-10-2022.  

  2021 - 2022 2020 - 2021 2019 - 2020* 
HOLDKATEGORI Tilm. Udg. Indg. 19.10 diff Tilm. Udg. Indg. 21.10 diff Tilm. Udg. Indg. 18.10 diff 

                       

HERRE SENIOR 100   100 -3 103   103 2 101   101 -2 

OLD BOYS/VETERAN 0   0 0 0   0 0 0   0 -5 

U - 19  7   7 -3 10   10 5 5   5 
-

12 

U - 17  20   20 0 20   20 -3 23   23 -5 

U - 15  29   29 -3 32   32 -8 40   40 -2 

U - 13  41   41 -7 48   48 -7 55   55 3 

U - 11  32   32 -3 35   35 
-

13 48   48 10 

U - 10 0   0 -4 4   4 4        

U - 9  12   12 5 7   7 1 6   6 6 

                       

DAME SENIOR 92   92 -7 99   99 -4 103   103 -6 

OLD GIRLS 0   0 0 0   0 0 0   0 0 

U - 19  14   14 -4 18   18 9 9   9 -8 

U - 17  23   23 2 21   21 -5 26   26 -9 

U - 15  36   36 -3 39   39 -4 43   43 
-

10 

U - 13  46   46 -7 53   53 0 53   53 3 

U - 11  31   31 3 28   28 
-

23 51   51 11 

U - 10 4   4 -6 10   10 10        

U - 9  7   7 4 4   4 4 4   4 4 

IALT - TG-hold 494 0 0 494 
-

36 531 0 0 531 
-

32 567 0 0 567 
-

22 

Diff. fra året før -37 0 0 -37   -36 0 0 -36   -22 0 0 -22   

                       

          U-13 C 1 stævne medtaget   

                (3+2)      

Heraf    herrer dame      herrer dame      herrer dame   

Håndboldliga    1 1      1 1      1 1   

1. Division    2 2      3 2      2 3   

2.division    4 4      4 3      4 3   

3.division    7 8      7 7      8 9   

U-17/19 Liga / 1. division    17 17      18 15      15 13   

     31 32     33 28     30 29  
I Alt    63     61     59  

                 
                 

      
* Første sæson med ulige 

årgange 
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Holdfællesskaber sæson 2021-22 

GOG Gudme GOG 1. og 2. hold U-19 Pige HF 

  Gudme HK     

GOG Oure GOG U-15 Pige 1. hold HF 

  Oure IE HK     

HC Odense - Herrer DHG Odense 1. og 2. Hold Herrer Senior OB 

  Fraugde GIF     

HC Odense Ungdom DHG Odense 1 Hold U-17 Drenge HF 

  Højby SG     

Højfyn Håndbold Damer Vissenbjerg GIF Alle Dame Senior hold HF 

  Tommerup HK     

Højfyn Håndbold Vissenbjerg GIF Alle hold U-19, U-17, U-15  HF 

  Tommerup HK U-13 Pige   

Langeland HF Humble Håndbold Herrer Senior / Dame Senior HF 

  Bagenkop IF Alle hold U-11 til U-19   

Odense Håndbold U-19 Piger DHG Odense U-19 Pige 1. hold HF 

  IF Stjernen     

Odense Håndbold U-17 Piger DHG Odense U-17 Pige 1. hold HF 

  Sanderum Håndbold 02     

  IF Stjernen     

Odense Midtfyn HF Højby SG U-15 Pige HF 

  Nr. Lyndelse / Søby     

  Risøhøj     

  Sdr. Nærå IF     

Odense Midtfyn HF Risøhøj U-15 Drenge HF 

  Nr. Lyndelse / Søby     

  Sdr. Nærå IF     

Sanderum / Bolbro Håndbold HF Sanderum Håndbold 02 U-15 Pige HF 

  Bolbro GIF     

Ollerup/Skerninge - Tåsinge HF Ollerup/ Skerninge U-19 Pige Alle hold HF 

  Tåsinge HK     

Stenstrup IF / Faaborg ØH Stenstrup IF U-19 Drenge HF 

  Faaborg ØH U-17 piger   

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

  Nyborg GIF  1. hold U-19 Pige   

   1. og 2. hold U-17 Pige   

   1. og 2. hold U17 & U-19 Drenge   

Team Svendborg Svendborg HK U-13 Pige HF 

  Egense / Rantzausminde     

Team Sydfyn Elite Egense / Rantzausminde Alle U-15, U-13, U-11 Drenge HF 

  Svendborg HK     

Team Vestfyn GV Ejby Alle hold Alle rækker HF 

  Nørre Aaby Båring HK     

Tved GI / Svendborg HK HF Tved GI Alle U-9 Drenge HF 

  Svendborg HK     

Veflinge / Morud Veflinge GIF Alle hold Senior, U-13, U-11, U-9 HF 

  Morud IF     
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Ungdomspokalturnering  

På grund af Covid-19 har finalearrangementet i Ullerslev Budcentral Ungdomspokalturneringen 

været aflyst de foregående to sæsoner. Men nu lykkedes det endeligt.  Lørdag den 19. marts blev 

finalerne i de 12 rækker afviklet i Brenderup Aktivitetscenter. Over 1600 tilskuere overværende de 

12 kampe. De blev mødt af flagalle som var over hele Brenderup by. 70 frivillige var tromlet sammen 

til alt fra parkeringsvagter, speakere, dommerbord, salgsboder, lotteri og kagesalg og indsamling til 

lokale ukrainske flygtninge. Derudover var der 12 dommere fra 2. divisions niveau til nyere 

dommere. Kun kampen med det lokale hold i U-15 gik i forlænget spilletid og udviklede sig til et 

sandt drama med masser af stemning i hallen. Stort tak til Brenderup IF og Brenderup 

aktivitetscenter for en fantastisk ramme og en god dag.  

 

Række     Res 

U-19 Drenge A  Faaborg ØH HC Odense Ungdom 32-30 

U-15 Drenge A  GOG/Oure 2 GOG/Oure 1 17-26 

U-15 Drenge B/C  Brenderup IF GOG/Oure 23-24 

U-13 Drenge A  Kerteminde HK GOG Håndbold 1 25-31 

U-13 Drenge C/D  GOG Håndbold IF Stjernen Odense 20-13 

U-11 Drenge A  Kerteminde HK Tved G.& I. 1 28-29 

U-17 Pige A  Odense Håndbold Ungdom 1 GOG Oure Elite 35-25 

U-15 Pige A  DHG Odense Gudme Håndboldklub 21-16 

U-15 Pige B  Næsby IF BR 66 Langeskov 18-16 

U-13 Pige A  GOG Håndbold 1 DHG Odense 1 23-19 

U-13 Pige C / D  Kerteminde HK DHG Odense 8-11 

U-11 Pige A  GOG Håndbold 1 IF Stjernen Odense 10-15 

 

Fynske Cup og Seriepokalturnering 

Række     Res 

Seriepokal Herrer  Team Vestfyn (Serie 2) Nyborg GIF (Serie 1) 22-23 

 
Øvrige rækker i seriepokal og Fynske Cup er ikke afviklet 

 
 

Tøjleverandør dommere og udviklere Tryksager, pokaler og medaljer 
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Fynske mestre 2021 – 2022 
 
 

Række Herrer Damer 

Fynsmester Senior GOG Håndbold Odense Håndbold 

Fynsmester U-19 GOG Håndbold Ikke afgjort 

Fynsmester U-17 Ikke afgjort GOG Oure Elite 

Fynsserien Søndersø IF Gudme HK 

Serie 1 DHG Odense DHG Odense 

Serie 2 Ikke afgjort Ikke afgjort 

Serie 3 Haarby IF Ikke afgjort 

Serie 4 Ikke afgjort Aarup BK 

U-17 2. Division A Oure IE HK Team Vestfyn  

U-17 A  Haarby Efterskole 

Fynsmester U-15 GOG Oure Ikke afgjort 

U-15 2. Division A SUS Nyborg DHG Odense 

U-15 A IF Stjernen Kerteminde HK 

U-15 B SUS Nyborg TPI Odense 

U-13 AA GOG Håndbold GOG Håndbold 

U-13 A TPI Odense GOG Håndbold 

U-13 B Højby SG IF Stjernen 

 
Ikke afgjort skyldes, at der er flere puljer i rækken, der endnu ikke er blevet afgjort ved FM / 
Regionalt mesterskab / DM 
 

Tøj og materialesponsor Hoved- og titelsponsor Ungdomspokal 

 
 

Talent- og udviklingscenter Digital samarbejdspartner 
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De fynske Liga- og Divisionsholds placering i sæson 2021 – 2022 
 

Damer 

Række Hold Plac. Evt. bemærkning 

Dame Håndbold Liga Odense Håndbold  1 Placering i grundspillet – Slutspil ikke afsluttet 

1. Division 
DHG Odense 7  

Gudme HK 8  

2. Div. pulje 2 

Tved GI 6  

DHG Odense 2 7  

TPI-Odense 11 Nedrykning til 3. division 

2. Div. pulje 3 IF Stjernen 7  

3. Div. pulje 4 

SUS Nyborg 1 Oprykning til 2. division 

Faaborg ØH 2 Opspilskampe til 2.  division – Ikke afgjort 

Næsby IF 4  

DHG Odense 3 8  

Højby SG 9  

IF Stjernen 2 10 Nedspilskampe til Fynsserien – Ikke afgjort 

Højfyn Håndbold 11 Nedrykning til Fynsserien 

TPI Odense 2 12 Tvangsnedrykket – Oprindeligt sluttet nr. 9 

Herrer 

Række Hold Plac.  

Herre Håndbold Liga GOG Håndbold 1 Placering i grundspillet – Slutspil ikke afsluttet 

1. Division 
Otterup HK 6  

HC Odense Herrer 13 Nedrykning til 2. division 

2. Div. pulje 2 

GOG Håndbold 2 2  

Faaborg ØH 5  

Svendborg HK 8  

DHG Odense 2 12 Nedrykning til 3. division 

3. Div. pulje 4 

Kerteminde HK  3  

Middelfart HK  4  

IF Stjernen Odense 6  

SUS Nyborg 9  

TPI Odense 10 Nedspilskampe til Fynsserien – Ikke afgjort 

Stenstrup IF 11 Nedrykning til Fynsserien. 

3. Div. Pulje 5 Tommerup HK 11 Nedrykning til Fynsserien. 

Fynske oprykning- og oprykningskampe fra Fynsserie til 3. division 

Række Hold Evt. bemærkning 

Herrer  
Søndersø IF Direkte oprykning til 3. division 

Faaborg ØH 2 Opspilskampe til 3.  division – Ikke afgjort 

Damer  
Gudme HK Direkte oprykning til 3. division 

Bolbro GIF Opspilskampe til 3.  division – Ikke afgjort 
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Ungdom Øst divisioner - Drenge 

Række Hold Placering 

U-19 Drenge Liga 

GOG Håndbold 2 

Oure Elite Håndbold 5 

HC Odense Ungdoms 9 

U-17 Drenge Liga 

GOG Håndbold 1 

Oure IE HK 2 

Oure Elite Håndbold 6 

U-17 Drenge 1. division A 

Oure IE HK 2 2 

HC Odense Ungdom 3 

Hjemly IE Hillerslev 4 

U-17 Drenge 1. division B, Pulje 1 

HC Odense Ungdom 3 

Svendborg HK 4 

TPI Odense 5 

U-17 Drenge 1. division B, Pulje 2 

Oure Elite Håndbold 2 1 

Strib Idrætsefterskole 3 

SUS Nyborg 4 

U-15 Drenge 1. division A 
GOG / Oure 2 

IF Stjernen 5 

U-15 Drenge 1. division B 

GOG / Oure 2 1 

Kerteminde HK 5 

DHG / Højby SG 6 
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DM for U-17 og U-19 

FHF er repræsenteret med følgende hold til Ungdoms DM, som afvikles den 30/4 og 1/5 i Næstved 

og Gudme. 

 

 

Ungdom Øst divisioner - Piger 
 

  

Række Hold Placering 

U-19 Pige Liga 

GOG/Gudme 1 

Odense Håndbold Ungdom 2 

Næsby IF 9 

U-19 Pige 1. division A  Oure Elite Håndbold 6 

U-19 Pige 1. division B, Pulje 1 

TPI Odense 1 

Odense Håndbold Ungdoms 2 4 

STIF Salbrovad 5 

U-19 Pige 1. division B, Pulje 2 
SUS Nyborg 2 

Kerteminde HK 2 

U-17 Pige Liga 
GOG Oure Elite 2 

Odense Håndbold Ungdom 5 

U-17 Pige 1. division A, Pulje 1 
Oure IE HK  1 

SUS Nyborg 2 

U-17 Pige 1. division B, Pulje 1 

GOG Oure Elite 2 1 

Odense Håndbold Ungdom 2 2 

Hjemly IE Hillerslev 3 

Strib Idrætsefterskole 4 

Glamsdalens HK 5 

Oure IE HK 2 6 

U-15 Pige 1. division A, Pulje 1 

DHG Odense 1 

GOG/Oure 3 

IF Stjernen Odense 6 

U-15 Pige 1. division B, Pulje 1 Gudme HK 2 

U-15 Pige 1. division B, Pulje 2 Risøhøj 3 

U-19 Drenge GOG Håndbold 

U-17 Drenge GOG Håndbold 

 Oure IE HK 

U-19 Pige GOG/Gudme 

 Odense Håndbold Ungdom 

U-17 Pige GOG Oure Elite 
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Årets gang 

Håndboldåret startede op på stranden. Det var en stor succes med ca. 540 deltagende 

hold. Det var tydeligt, at alle var glade for kunne få lov til deltage igen, selvom der var visse 

restriktioner. 

I FHF var vi meget spændte på, hvad der skete efter sommerferien. Som alle ved fik vi lov til 

at starte op indendørs, og trods regler og test og Corona kom der rigtig mange spillere og 

gik i gang med træningen igen. 

Vi måtte dog konstatere en nedgang på ca. 6% i holdantallet, da tilmeldingen til turneringen 

var færdig. Sæsonen er forløbet rimeligt ved hjælp af de regler, som blev indført for at tage 

hensyn til Covid 19. Jeg håber, at den kommende sæson, kommer til at forløbe uden alle de 

særregler, som har været nødvendige i den forgangne sæson. 

I DHF skiftede vi formand i august 2021 og som ny formand blev Morten Stig Christensen 

valgt. Morten har lovet at komme på besøg til vores repræsentantskabsmøde, og fortælle  

om hans nye rolle i Dansk Håndbold, og lidt om det igangværende strukturarbejde. I Dansk 

Håndbold Forbund har vi ansat en projektleder Tina Foged, som skal arbejde fuldtids med 

at finde den bedste løsning for Dansk Håndbold i strukturarbejdet, og dermed også den 

bedste løsning for håndbolden på Fyn. Jeg har stor tillid til, at der bliver arbejdet seriøst 

med problematikken, og så må vi se, hvad det ender med. Jeg vil også her opfordre alle 

foreninger til at møde op d. 2. maj, så I kan give jeres mening til kende. I FHF mener vi 

stadig, at håndbolden på Fyn er bedst tjent med, at FHF bevares. 

Fremtiden 

Vi skal på Repræsentantskabsmødet vælge ny formand, da der i DHF`s love står, at man 

ikke kan være medlem af Bestyrelsen eller de stående udvalg i DHF, når man er fyldt 70. Vi 

har fundet en meget egnet kandidat til at overtage posten, og jeg vil anbefale at I bakker op 

om Per Tørslev Jensen på Repræsentantskabsmødet. 

Strukturarbejdet er selvfølgelig også vigtigt, og her er flere fra bestyrelsen og Brian 

involveret i arbejdet, og de første løsningsforslag begynder at komme hen på efteråret. FHF 

vil selvfølgelig holde jer informeret om udviklingen. 

Men det vigtigste arbejde i den kommende tid, er uden al tvivl, at vi alle hjælper til med, at vi 

får alle de frafaldne + nye medlemmer tilbage i foreningerne. Vores konsulent Peder er klar 

til at hjælpe med arbejdet og det er bestyrelsen og udvalgene også. 

 

Dommersponsor Arrangementssponsor 
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Elitehåndbold på Fyn 

Elitehåndbolden på Fyn har på øverste niveau klaret sig fremragende. Odense og GOG har 

helt suverænt vundet grundspillet for henholdsvis damer og herrer. Vi ser frem til deres 

indsats i mesterskabskampen.  

Begge hold kvalificerede sig også til Pokalfinalen, men måtte begge nøjes med en 2. plads. 

FHF er også stærkt repræsenteret til de kommende DM stævner for U-17 og U-19, vi har 3 

hold med til hvert af stævnerne, så talentmassen er stadig stor på Fyn. 

Afslutning 

Jeg vil her igen gerne TAKKE alle, som har bidraget til et godt håndboldår, trods alle de 

udfordringer vores sport er løbet ind i, i det forgangne år. 

Tusind TAK til alle de mange frivillige, som trods svære vilkår, har ydet en kæmpeindsats 

for håndbolden på Fyn. 

Jeg vil nok en gang opfordre alle foreninger til at møde op 2. maj på Hotel Scandic for at 

deltage i FHF`s Repræsentantskabsmøde. Det er her i kan gøre jeres indflydelse gældende 

og få svar på evt. spørgsmål. 

Jeg vil personligt også takke alle dem, jeg har mødt igennem de 45 år, jeg har været 

medlem af FHF. Det gælder spillere, trænere, dommere, ledere og alle de andre, som har 

bidraget til, at det at være frivillig leder i FHF altid har været en fornøjelse. TUSIND TAK 

Afslutningsvis en meget stor TAK til alle vore ansatte i FHF for jeres store og positive 

indsats I yder dagligt for håndbolden på Fyn. 

Tak for indsatsen til alle. 

Mogens Mulle Johansen 

Formand 

 

Tøj og materialesponsor Beach Handball & Ungdomspokal 
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Konsulentens beretning 

Evaluering og gennemgang af koncepterne på hylderne 

En stor del af året er brugt til at kigge koncepterne igennem sammen med andre konsulenter i 

landet. Derfor vil I opleve små justeringer på de ting i kender i fremtiden. Samtidig arbejder vi også 

på, at det skal blive overskueligt, hvad I som forening har af muligheder med konsulenten. Helt 

grundlæggende vil vi gerne ændre vores arbejdsgang, så vi måler effekt på vores tiltag sammen 

med jer og at vi arbejder mere videns baseret. 

Selvom det ikke ligger indenfor den periode, som der her skal skrives om, så vil jeg alligevel gøre 

opmærksom på, at der er lanceret et nyt vidensgrundlag, som der er arbejdet meget med i årets løb. 

De Unge Halse 

Nyt navn? Nye opgaver? Mere ansvar? 

Udvalget har brug året på til at nytænke sig selv. Det gør at udvalget nu vil ændre navn og opgaver. 

Pokalfinalerne vil stadig være en del af opgaverne, men ellers skal der tænkes og udvikles projekter, 

som skal deles og koordineres med eksisterende udvalg. Samtidig er der lagt en plan for en øget 

rekruttering ind i og samarbejde med FHF’s øvrige politiske udvalg. 

Der vil i det kommende år komme en kampagne, hvor vi fortæller meget mere om udvalget og hvad 

vi skal lave. 

Motionshåndbolden aka five-a-side 

Der har I årets løb været en større efterspørgsel og nysgerrighed på spillet med den bløde bold. Der 

er ved at komme godt gang i stævnerne og stemningen er helt fantastisk. Der kommer meget mere 

af det i det kommende år. 

Tak for denne sæson og jeg glæder mig til en ny, hvor håndbolden og oplevelserne igen er i fokus. 

Peder Rasmussen 

Foreningskonsulent, FHF 

 

 

 

Talent- og udviklingscenter Digital samarbejdspartner 
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Børne og ungdomsudvalget 

Hvem er børne- og ungdomsudvalget? 

Børne og ungdomsudvalget arbejder på at skabe aktiviteter, og gode oplevelser for de yngste 

medlemmer af FHF. Ud over vores egne aktiviteter, deltager vi aktivt i Beach Handball på Fyn, samt 

er repræsenteret i diverse faggrupper i DHF.  

I sæsonen 2021/2022 var vi følgende i udvalget: Martin Bønløkke, Rikke Stendahl, Anne H. Lyngså, 

Camilla Svendsen, Gitte Egholm, Jesper Johansen samt formand Brian Salomonsen. 

 

Totalhåndbold. 

Med stor succes har vi fået afholdt 6 

totalhåndboldstævner i sæson 21/22. Der har været 

omkring 120 holdt tilmeldt i gennemsnit per stævne, 

hvilket er yderst imponerende. Vi slog tilmed vores 

deltagerrekord i det sidst afholdte stævne d. 5/3, hvor 

hele 161(!) hold var tilmeldt. Hér blev der udleveret 

over 1300 deltagelses-medaljer, som med stor 

stolthed blev vist frem blandt de tilstedeværende 

forældre, venner, søskende og bedsteforældre. 

 

Vi holdt ligeledes fast i vores tradition med at udsende utallige mange nissehuer til 

arrangørklubberne i forbindelse med vores julestævne, med opfordringen om at gøre stævnet lidt 

mere mindeværdigt. Den tilbagemelding og de billeder som efterfølgende kom, gav et tydeligt 

indtryk om en stor succes.  

 

Der skal hertil lyde en KÆMPE tak til alle de foreninger, som lægger halvgulv til vores 

totalhåndboldstævner. Uden jer og det store arbejde I bidrager med som arrangørforening, har vi på 

ingen måde kunne lykkes med at tilbyde de mange håndboldkampe til vores U-5 -> U-9 årgange. Vi, 

fra BUU, er derfor yderst taknemmelige for den samarbejdsvillighed, der er blandt de fynske 

håndboldforeninger! Vi har derfor et stort håb om, at dette gode samarbejde fortsætter i den 

kommende sæson. 

 

U-9/U-10 og U-11/U-13 stævner 

Udover totalhåndboldstævner har vi også tilbudt deltagelse i stævner for U-9, U-10, U-11, som har 

foregået på kortbane, samt stævner for U-13 som er blevet afviklet på fuldbane. Til disse stævner 

har det været fornuftigt med tilmeldinger af hold fra de forskellige klubber. Der er dog stadig plads til 

mange flere hold til disse stævner. Så jeg håber, at vi i fællesskab kan få flere af de unge 

mennesker tilbage til håndbolden, så vi kan fylde vores stævner fuldstændig op med glade 

håndboldspillere. 
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CORONA 

Corona er i det store hele heldigvis en saga blot, så stævnerne er generelt blevet afholdt uden frygt 

for sygdom, og hvor fokus i stedet kun har været på at skabe gode håndboldoplevelser – og dette er 

vi i BUU meget lykkelige over. 

 

Kommende projekter: 

I BUU har vi i den sidste tid kigget ind i udvikling af nye projekter, udelukkende med formålet om at 

få flest mulige børn til at spille håndbold. Nogle af de projekter der er under udarbejdelse, og som 

forventes afprøvet og implementeret i den kommende sæson, er; 

- ”Foreningskaravane” 

- ”Minihåndboldskole” 

- ”Åbent stævne for U-15  og U-19” 

 

Disse projekter er vi i BUU meget optimistiske omkring, og sikre på vil skabe en god effekt på 

rekrutteringen og fastholdelsen af unge mennesker i de fynske håndboldforeninger. Vi vil gøre vores 

bedste for at skabe den nødvendige omtale og opbakning til disse projekter, så vi kan komme i mål 

med hensigten. 

 

Afrundingsvis… 

Vil jeg rette en stor tak til alle, der deltager i regi af Børne- og ungdomsudvalgets arbejde. Det være 

sig trænere, ledere, foreninger, forældre samt alle andre håndbold interesserede. 

Det er dog de unge fynske håndboldspillere, som skal have den største tak! Den glæde de giver 

tilbage til os, når de spiller håndbold, gør hele arbejdet værd – og mere til. 

Desuden vil jeg takke administrationen og de andre udvalg i FHF for et godt samarbejde.  

Til sidst skal der lyde en kæmpe tak, fra mig til udvalget, tak fordi I altid er klar til at hoppe i 

arbejdstøjet, om det er som maskot eller hjælper til diverse arrangementer.  

Tak for kampen og fairplay spil 

Brian Salomonsen 

Formand. 

 
Tøjleverandør dommere og udviklere Tryksager, pokaler og medaljer 
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Tak til vores sponsorer som også i en Coronatid 

fastholder deres støtte til Fynsk håndbold. 

 Husk at tænke på dem, når I vælger jeres leverandører 

 

Tøj og materialesponsor Hoved- og titelsponsor Ungdomspokal 

 

 

Talent- og udviklingscenter Digital samarbejdspartner 

 

 

  

 

Dommersponsor Arrangementssponsor 

 

 

 

 

Tøjleverandør dommere og udviklere Tryksager, pokaler og medaljer 
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Talent- & Udviklingscenterudvalget 

Talentcenter: 
Talentcenteret har heller ikke kunne undgå at blive påvirket af hele Coronasituationen. Derfor måtte 

vi med stor beklagelse aflyse alle talentcentertræninger i efteråret 2021, hvilket var til stor ærgrelse 

for de talentfulde håndboldspillere, som var udtaget hertil. I denne forbindelse var det drengene fra 

årgang 06 og pigerne fra årgang 07, som det desværre gik ud over. Men vi var i udvalget fast 

besluttet på, at disse spillere skulle have mulighed for at blive iagttaget på et tidspunkt, hvor det igen 

kunne lade sig gøre. Derfor tog vi bestik af situationen, lige idet, at Danmark slap for Corona 

restriktionerne tidligere på året. Vi fik hurtigt stablet to træningssamlinger på benene for hhv. både 

drengene og pigerne i februar måned, hvor Mads Pehrson, Mark Aamand, Mathias Rettig og Troels 

Petersen havde ansvaret for disse træninger. Derudover var Martin Hjortshøj og Thomas Reeh, som 

begge er talenttrænere i DHF, til stede under træningerne, hvilke foregik i Ryslingehallen. Her fik 

disse to trænere taget nogle gode noter, og fundet frem til de spillere, som de mener er berettiget til 

at blive inviteret over i et videre udviklingsprojekt i DHF-regi. 

Vi ønsker alle involveret spillere alt held og lykke i deres videre håndboldfærd. 

Udviklingscenter: 

I sæson 22/23 har der igen været rigtig stor tilslutning til udviklingscentrene, hvilket blev kickstartet 

tidligt i april måned. Hér blev de første UC-træninger for drengene afholdt, og hvor pigerne til 

gengæld havde deres første træning 2 uger senere. Tilbagemeldingerne herfra har været 

overvældende. Flere forældre har kontaktet kontoret i FHF og sagt, at deres børn har haft en helt 

igennem fantastisk oplevelse med den træning, som vores UC-trænere har arrangeret. 

Derfor skal der også lyde en kæmpe tak til vores frivillige UC-trænere; 

Mads Pehrson, Chris Møller, Mikkel Voigt, Viktor Rohr, Michael Steenholdt, Mathias Rettig, Christian 

Trodsøe, Pernille Rosenfeldt, Mikkel G. Jensen, Mark Strandgaard, Kirsten Rasmussen, Kristian 

Klitgaard, Mark Aamand, Simon Langager og Christian Povlsen. 

I denne sæson er 124 piger, fordelt på 4 centre, og 66 drenge, fordelt på 3 centre, tilmeldte. Vi har 

haft to trænere tilknyttet alle udviklingscentrene, hvor hvert center har haft en ansvarlig træner, og 

hvor de andre UC-trænere har hjulpet på skift. Der er arrangeret fire UC-træninger for hvert center, 

hvor der vil være et fokus på at udvikle spillernes individuelle færdigheder og spilforståelse, samt at 

introducere dem til fysisk træning. Hér er det vigtigt at påpege, at udviklingscenteret ikke er tænkt 

som et talentprojekt, men kun et produkt for de spillere som er motiveret for at spille håndbold og 

som ønsker at udvikle sig som håndboldspillere.  

Desuden opfordrer vi til, at flest mulige lokaltrænere kommer forbi og overværer træningerne og 

lader sig inspirere til sin egen trænergerning. 

Der skal ligeledes lyde en meget stor tak til alle de foreningsansvarlige, som lægger halvgulv til 

disse træninger - for uden jer, havde dette ikke kunne lade sig gøre!.  

Planen for Udviklingscenteret er, at cirka 40 spillere for både de tilmeldte drenge og piger bliver 

inviteret med videre over i det næstkommende Talentcenter, som har opstart medio august. Og så 

krydser vi selvfølgelig fingre for, at Corona ikke kommer forbi igen og spolerer vores planer for en 

vellykket UC og TC-sæson 

 

Carsten Langager Jensen 

Formand for Talent- og Udviklingscenterudvalget 
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Uddannelsesudvalget 

Lige som så mange andre steder, så har Corona også været en udfordring for UU i denne sæson. 

At kunne afholde kurser med fysisk fremmøde og under optimale forhold, har været ganske umuligt 

indtil for kort tid siden. Af den grund har vi UU valgt ikke at lægge mange ressourcer i afholdelse af 

kurser i det foregående år, da vi frygtede, at deltagelsen og kvaliteten af disse ikke ville være, som 

vi ønsker det. 

Heldigvis har Corona langt om længe sluppet sit greb, og vi kan igen begynde at fylde kalenderen 

godt op igen med interessante og lærerige tilstedeværelses-kurser. Som det altid har været, så er 

formålet med disse kurser at udvikle de fynske håndboldtrænere, foreningsledere, dommere, osv. så 

vi ud over at hæve det håndboldmæssige niveau i FHF, også spreder motivationen for at involvere 

sig selv i håndbolden her på Fyn, blandt flest mulige mennesker. 

Planen er, at vi efter ”sommerferien” igen begynder at tilbyde et væld af forskellige kurser og med 

stor indsats omkring skræddersyet klubforløb. Selvom Coronasituationen egentlig tillader det, 

vælger vi bevidst ikke at tilbyde kurser i denne tid. Vi ønsker nemlig, at alle håndboldtrænere 

prioriterer sin tid på at afslutte sæsonen med sit hold på bedste vis, og derfor afventer med at 

deltage i kurser, før den nye sæson er startet op igen på normalvis. Vi, i UU, har nemlig stor 

forståelse for, hvis de enkelte frivillige trænere har været presset på sin overskudstid, da rigtig 

mange udsatte kampe er blevet presset ind i programmet her sidst på sæsonen. Vores opfordring 

lyder derfor på, at alle trænere husker at nyde sin velfortjente sommerferie, og sørger for at fylde 

sine batterier op igen, så man er klar til en ny sæson, hvor der bliver rig mulighed for at udvide sine 

trænerkompetencer via vores tilbudte kurser.  

Vi har styrket vores samarbejde med vores håndboldvenner fra UU JHF og HRØ, således vi i 

fremtiden bliver endnu bedre til at koordinere det lokale uddannelsesarbejde og -tilbud. Og for den 

utålmodige træner, som ikke kan vente med kurser til efter sommerferien, vil vi have mulighed for at 

kanalisere dem over til vores håndboldvenner i JHF eller HRØ, hvis dette giver mening.  

Lige så snart kursusplanen for de første måneder i den kommende sæson er udarbejdet, bliver dette 

meldt ud via vores adskillige kommunikationskanaler, så alle bliver gjort opmærksom på, hvilke 

specifikke kurser, der tilbydes, og på hvilke tidspunkter disse afholdes. 

I den kommende sæson vil hele børnetræneruddannelsen blive udbudt som ordinære kurser, og der 

vil også komme onlinekurser. Derudover udbyder vi moduler i træneruddannelsen og Trille Trolle 

moduler. Kursuskalenderen opdateres på hjemmesiden under ”Uddannelse og træning”. 

 

Vi har et stort ønske om, at så mange som overhovedet muligt har interesse og mulighed for at 

deltage i disse kurser, da det uden tvivl skaber en kæmpemæssig værdi for hele 

håndboldforeningslivet her på Fyn. 

 

Ole Bruun Andersen 

Formand for Uddannelsesudvalget 
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Comfort tours udviklings- og talentcenter 

Vi er glade for at være i gang med udviklings- og talentcenter igen 
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Turneringsudvalget 
 

Turneringen 2021/22 blev spillet til ende med alle de udfordringer der nu var pga. Coronaen.  

Størstedelen af de planlagte kampe blev gennemført, dog med rigtig mange flytninger og en 
forlængelse af turneringen, men det lykkedes takket være den store hjælp fra klubberne. Det var 
meget tydeligt at alle var yderst interesseret i at spille nogle håndboldkampe! 

Vi - TU - nåede også at gennemføre 1 møde med de fynske klubber. Det foregik i Højby og der 
deltog 4 klubber. Det blev en god aften med en konstruktiv debat og mange gode input til TU. I TU 
er vi fuldt ud klar over, at der ude i klubberne har været/er rigtig meget at se til efter Coronaen og 
det primære er selvfølgelig at få gang i spillerne igen efter nedlukningen - vi håber det lykkes og er 
klar til at hjælpe, hvor det er muligt. Vi har stadig planer om at tilbyde møder, hvor I har mulighed for 
at mødes og debatterer håndbolden på Fyn. 

I den kommende sæson indleder FHF et turneringssamarbejde med JHF primært på U-19, U-17 og 
U-15, forhåbentlig til gavn for de fynske klubber. 

Jeg vil som vanligt takke de fynske klubber for samarbejdet i denne noget anderledes sæson og vi 
håber på en kanonsæson 2022/23. 

 

Nyt turneringssamarbejde 

Som nævnt har vi til den kommende sæson, lavet et samarbejde med JHF omkring 

ungdomsdivisionsturneringerne i stedet for HRØ som vi har samarbejdet med de sidste mange år.  

Samarbejdet vil primært være gældende i ungdomsdivisionerne, som vi i dag samarbejder med 

HRØ omkring, men vi vil også have fokus samarbejde i rækker og niveauer udenfor divisionerne.  

Vi har i de senere år, desværre haft udfordringer med at have hold nok på alle niveauer og årgange 

– det nye samarbejde vi har lavet med JHF, kreds 7 og kreds 8 gør at vi i de ”tynde” årgange kan 

samarbejde på tværs af Lillebælt, så vi forhåbentlig kan tilbyde endnu bedre turneringstilbud 

fremadrettet på alle niveauer.  

Vi er i gang med de sidste drøftelser, men inden længe vil I modtage en mere detaljeret oversigt 

over rækkerne vi samarbejder omkring og anden praktisk information omkring det.  

 

Tøj og materialesponsor Beach Handball og Ungdomspokal 

 

 

 

 

 

 

  



                              Repræsentantskabsmøde 2022                          

 Side 22 
    

 

Kampflytninger 

Kampflytninger kan slet ikke sammenlignes. De 187 er det nærmeste normale tal via anmodninger i 

Håndoffice. Derudover er der flyttet et utal af kampe via formularen Afbud og anmodning og Corona 

flytning. Rekorden er en fredag hvor der alene via denne blanket blev fremsendt 70 anmodninger 

om flytninger.   

Sæson              Antal   

2021/2022 187 

2019/2020 142 

2018/2019 104 

2017/2018   96   

2016/2017 115 

2015/2016 138 

2014/2015 119  

2013/2014 174 

2012/2013 194 

2011/2012 189  

2010/2011 158 

Dispensationer  

Tallene for 2021- 2022 er antal dispensationer og antal hold i de fynske rækker i 2. halvsæson. 

Rækker Antal hold med dispensation Antal hold i årgangen 

U-9 Pige    1 (0)     6 (5)        

U-9 Drenge    1 (2)   10 (13)       

U-11 Pige    6 (10)    43 (51)        

U-11 Drenge  11 (13)   40 (48)        

U-13 Piger  10 (13)          46 (53)               

U-13 Drenge  13 (16)         42 (55)              

U-15 Piger    7 (9)         30 (43)           

U-15 Drenge     7 (15)          25 (40)             

U-17 Piger    3 (06)    

(08)     

 10 (26)            

U-17 Drenge    1 (4)             6 (23)             

U-19 Pige  00 (00)       0 (09)        

U-19 Drenge  00 (00)      0 (05)        

I alt  60 (88)          258 (371)       
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Indberetninger og protester 

Der er i sæsonen modtaget 36 indberetninger, hvilket næsten er en halvering i antallet i forhold til 

forrige sæson hvilket er en glædelig udvikling.  

Der er i sæsonen behandlet 14 protester, som ligeledes er et fald i forhold til tidligere.  

Til sidst vil jeg takke de fynske klubber for samarbejdet, og ligeledes takke kontoret og udvalget for 

samarbejdet i det forgangne år. 

 

Bjarne Knudsen 

Formand for turneringsudvalget 

 

Tak til vores sponsorer 
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Dommerudvalget  

 

Endnu et år er gået med dusinvis af aflyste kampe, men på trods af det er vi kommet igennem 

turneringen på en fornuftig måde. 

Mange af vores dommere, har gennem sæsonen kæmper med skader, skader der primært skyldes 

overbelastning efter vi igen startede fuldt op, efter en meget lang håndboldpause.  

De mange skader, sammen med de mange flyttede kampe, har gjort at vi har trukket et stort læs på 

stort set alle dommere, som alle har dømt 3-4 dage om ugen og mange kampe pr. dag. Der skal 

derfor lyde en stor TAK til de dommerne, der har været tilbage og til rådighed, og er blevet presset til 

det yderste.  

Mit ønske og håb for fremtiden er, at I vil hjælpe os med at finde kandidater til at bliver dommere, 

gerne nogle der ønsker at tage den ”normale” dommeruddannelse og dermed bliver dommere fuldt 

ud – men også gerne emner, der ønsker at hjælpe med at vejlede til kortbanekampe, vi kommer 

gerne ud til jer lokalt, og hjælper med at klæde dem på.  

Trods det store pres, er det lykkes at få udviklet alle dommere igen i år.  

Der har i sæsonen været afholdt 2 ordinere dommerkurser, og vi har været på besøg i en række 

foreninger, for at hjælpe med at klæde nye vejledere på til at dømme vores kortbanekampe – det er 

dejligt. Vi har haft udfordringer med at mange unge stopper som dommere, grundet presset med 

uddannelse m.v., dette forsøger vi at afhjælpe i den kommende sæson, hvor vi vil have større fokus 

på at hjælpe med at få hverdagen til at hænge sammen, også selv om man er dommer.  

Som afslutning på turneringen har vi afholdt et afslutnings- og evalueringsmøde for dommerne, hvor 

45 mødte frem til en hyggelig eftermiddag og aften hos Lumby Skyttecenter. Her fik vi lov at prøve 

kræfter med både riffel og pistolskydning, det var en god aften og en god afslutning på sæsonen.  

Til sidst vil jeg takke mit dommerudvalg for mange saglige møder, og en stor arbejdets indsats.  

 

Per Rasmussen 

Formand for dommerudvalget 
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På gensyn på I Assens, Kerteminde, Nyborg og Dalum 
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Regnskab 2021 

Resultatet på årets regnskab viser et underskud på 286 tkr mod et budgetteret underskud på 

621 ktr. 

Generelle kommentarer til Regnskab 2021: 

Regnskabet viser et underskud på i størrelsesorden 286 tkr. Bestyrelsen betegner resultat som 

værende optimalt i forhold til det forventede budget  

Resultatet har denne positive afvigelse af flere grunde, som uddybes nedenfor, men generelt har vi 

fået flere indtægter på vores arrangementer end vi har budgetteret med, vi valgte at være meget 

forsigtige i vores forventninger til den kommende sæson, grundet situationen med Corona. Foruden 

de øgede indtægter, har vi formået at spare på vores udgifter generelt, og der skal lyde en stor ros 

til udvalg og administration for at medvirke med åbent sind i de besparelser vi har, været- og er 

igennem.  

Uddybning af væsentlige afvigelser: 

REGNSKAB: 

Turneringsindtægter: 

Startgebyr: 

Vi har haft flere hold med i turneringen, end vi har lagt til grund i vores budgetforudsætninger.  

Vi har haft færre hold med i vores stævnetilbud, hvilket skyldes at de nedlukninger der skete i 2021, 

ramte nogle af vores stævner – som dermed blev helt eller delvist aflyst 

Vi mangler en del indtægter i forhold til bøder, dette skyldes alene at alle flytninger og aflysninger, 

som kunne relatere til Covid-19 var gebyrfrie, dette var gældende i både turnering og stævnetilbud.  

Covid-19 aktiviteter har vi en stor afvigelse, dette skyldes at de ting vi havde planlagt for at få gang i 

håndbolden udendørs, ikke nåede i gang inden vi fik lov at træne i hallen igen. 

Covid-19 ekstra holdgebyr havde vi ikke med i budget, det er beløbet som vi opkræver ved alle 

deltagergebyrer, for igen over en årrække at få genopbygget vores egenkapital. 

Indtægter vedr. landspokalturneringen / Santander Cup afviger helt fra vores budget. Dette skyldes, 

at ingen hold er opkrævet gebyret i denne sæson. Da turneringen sidste år ikke blev gennemført, så 

blev det besluttet, at denne års turnering var gratis at deltage i. 

Andre indtægter: 

Sponsorer: 

Vi har ikke haft mulighed for at udnytte de aftaler vi har haft med sponsorerne grundet de aflyste 

arrangementer og turneringer. Vi forventer normalt niveau igen fra 2022. 

Arrangementer/Events: 

Beach Handball: 

Vi havde i forbindelse med stævnerne flere udgifter som ikke var med i budget, disse var primært 

relateret til Corona restriktioner, som vi skulle håndtere i forbindelse med stævnerne.  
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Turneringsudgifter: 

U-5 til U-8 her har vi haft færre udgifter til stævneafviklingen generelt, også denne difference kan 

primært tilskrives Covid-19 udfordringerne.  

Administration: 

Der har været en generel besparelse i administrationsudgifterne, hvilket primært skyldes en 

hjemsendelsesperiode i starten af 2021, som blev længere end vi havde budgetteret med.  

Vi har igangsat og lavet nye aftaler i forhold til vores Internet og telefoni, en besparelse der først slår 

igennem i 2022, hvor vi havde forventet at se resultat allerede i 2021.  

Møder og repræsentation: 

Her har vi opnået yderligere besparelser, end dem vi havde indarbejdet i budgettet, dette skyldes 

også at vi ingen møder havde i 1 kvartal grundet nedlukningen. 

Talent- og udviklingscenter: 

Næsten alle aktiviteter var aflyst grundet Covid-19 

Bestyrelse og Udvalg: 

Samlet en mindre udgift end budgetteret. 

 

BALANCE: 

Aktiver: 

Lån DHF: 

Vi har fået et lån fra DHF på 500.000 kr., for at sikre vores likviditet. Beløbet skal tilbagebetales til 

DHF over en 5 årig periode, startende med tilbagebetaling i 2022.  

Passiver: 

Skyldig A-skat: 

Beløbet indeholder de mulige udskydelser af A-skat som var muligt at opnå via. hjælpepakkerne. 

Hensatte feriepenge: 

Beløbet indeholder indefrosne feriepenge for vores medarbejdere, det er planen at beløbet indfries i 

2022.  

 

Regnskabet er revideret, godkendt og underskrevet den 11.4.2022 

 

Torben Christensen 

Økonomiansvarlig 
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Regnskab 2021 

Indtægter Regnskab 2021 Budget 2021 
Regnskab 

2020 

Turneringsindtægter        

Klubgebyr inkl. holdfællesskaber -171.823 -204.000 -182.000 

Startgebyr  -770.445 -591.400 -1.382.052 

Covid-19 ekstra holdgebyr -59.275 0 0 

Deltagergebyr, stævner -192.560 -287.300 -283.015 

Flytning af kampe -28.345 -24.459 -24.714 

Trukne hold -2.998 -7.360 -3.794 

Indberetninger -14.636 -27.770 -30.625 

Bøder vedr. turneringsafvikling -7.350 -7.750 -10.900 

Manglende udfyldelse af holdkort -2.000 -6.250 -2.000 

Bøder vedr. manglende dommere -111.600 -56.250 -122.500 

Afbud til stævner og kampe -61.118 -41.370 -38.619 

Dispensationer -38.250 -30.625 -45.250 

Covid-19 ekstra aktiviteter  0 -138.500 0 

Protester -3.656 -1.783 0 

Holdlicens til DHF /(FHF andel) -24.050 -20.228 -25.295 

Landspokalturnering 0 -17.850 -17.285 

Turneringsindtægter i alt -1.488.106 -1.462.895 -2.168.049 

       

Andre indtægter       

Div. salg -3.000 -900 0 

Renteindtægter og gebyrer -6.776 -23.000 -16.526 

Sponsorindtægter -57.105 -129.125 -13.376 

Andre indtægter i alt -66.880 -153.025 -29.902 

       

Indtægter i alt -1.554.986 -1.615.920 -2.197.951 

       

Arrangementer / Events       

Udlån af materialer  -150 -2.600 -500 

Årets breddeforening 0 2.500 4.218 

Niveaustævner -32.438 -3.680 0 

Beach Handball - Netto -9.845 -52.415 28.468 

Ungdomspokalturnering -34.286 -25.120 -3.328 

Arrangementer / Events i alt -76.719 -81.315 28.859 
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Udgifter Regnskab 2021 Budget 2021 Regnskab 2020

Turneringsudgifter

Kontingent DHF, Bropulje og forsikringer DIF 1.130 0 57.205

Medaljer, overrækkelser og øvrige turneringsudg. 6.336 10.940 33.736

U-5 - U-10 stævner 13.276 32.180 40.488

Holdtilm.  HRØ, JHF, DHF 0 0 89.750

*Turneringsudgifter i alt 20.742 43.120 221.179

Ærø puljen Regnskab 2021 Budget 2021 Regnskab 2020

*Ærø puljen - Netto -21.152 -24.513 -32.036

Administration

Personaleudgifter / Inkl. konsulentudg. 1.931.846 2.025.524 1.911.938

Refusioner (Covid-19) -333.472 -176.794

Feriepengeforpligtigelser inkl. indefrossede 0 0 19.076

Kontorets drift inkl. møder 35.677 56.785 51.551

EDB udgifter 27.417 35.000 57.142

Fælles IT udgifter med DHF 144.696 143.524 129.925

Porto inkl. afgifter og frankeringsmaskine 4.374 15.000 18.869

Telefoni 68.687 44.600 57.950

Kopimaskine og kontorartikler 61.644 48.400 49.085

Inventar 14.610 4.000 29.547

Dommeradministration -214.000 -214.000 -214.000

Gebyrer lønsystem, bank m.m.. 12.861 13.800 15.248

*Administration i alt 1.754.339 1.995.839 2.126.331

*Møder og repræsentation

Rep. Møder, repræsentation m.m. 19.658 44.000 85.657

*Talent- og udviklingscentre

Talentcenter 15.063 82.794 46.680

Udviklingscentre 0 27.480 15.354

*Kurser

Kurser 16.467 -31.747 -39.936

*Børne- og Ungeaktiviteter

Børne- og ungdomsarrangementer 0 4.000 1.238

*Bestyrelse og udvalg

Bestyrelse og forretningsudvalg 61.889 53.458 71.456

Turneringsudvalg 11.273 22.943 17.611

Dommerudvalg 2.143 19.578 5.010

Børne- og ungdomsudvalg 1.652 14.736 10.329

Uddannelse- og Talentcenterudvalg 4.908 2.064 4.104

De Unge Halse 700 6.894 1.800

Events og udviklingsprojekter 20.155 13.416 18.627

Fællesudgifter - alle udvalg 9.971 44.328 8.930

Bestyrelse og udvalg i alt 112.692 177.416 137.865

*Udgifter (Netto) i alt 1.917.810 2.318.391 2.562.331

Årets Resultat (underskud) 286.105 621.156 393.239
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BALANCE PR. 31. DECEMBER 2021 

     

A K T I V E R 2021   2020 

     

Danske Bank              1.121.382    941.148 

Tilgodeh. foreninger                    235.068    454.338 

Værdipapirer - kursværdi                 866.688    906.183 

     
     

A K T I V E R    I A L T              2.223.138    2.301.670 

      

P A S S I V E R 2021   2020 

     

Dommerpulje, saldo                 368.892    319.898 

Skyldig A-skat                 420.863    195.327 

Skyldig AM-bidrag / ATP                  23.127    49.942 

Hensatte feriepenge (Ny ferielov)                 153.583    161.054 

DHF Lån                 500.000     

Diverse kreditorer                 316.344    809.519 

     

     

Egenkapital                 440.330    765.930 

     

P A S S I V E R    I A L T              2.223.138    2.301.670 

      

Kapitalforklaring     

Egenkapital primo                 765.930    1.165.471 

Kursregulering -39.495   -6.302 

Årets resultat -286.105   -393.239 

Egenkapital ultimo                 440.330    765.930 

     

Forpligtigelser     

Leasing m.v.. (restforpligtigelse kopimaskine -   58 md.) 183.667    

     

Revisorpåtegning 

     

Foranstående årsregnskab er gennemgået efter foreviste bilag på grundlag af den af FHF foretagne 
løbende bogføring og opstillede regnskab. 

 

     
 

Kasse-, bank- og værdipapirbeholdning er afstemt og konstateret til stede.    
 

     
 

Regnskabet udtrykker efter vores opfattelse et retvisende billede af årets aktiviteter     
 

og den økonomiske stilling på statusdagen.     
 

     
 

Revideret og godkendt 11.04.2022     
 

     
 

     
 

Allan Lund    Kurt Poulsen 
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Tak til Brenderup IF for et fantastisk finalestævne i 
 

  

  

  
Hoved- og titelsponsor: 
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Budget 2022 

Indtægter Budget 2022 Regnskab 2021 

Turneringsindtægter       

Klubgebyr inkl. holdfællesskaber -210.000 -171.823 

Startgebyr  -1.258.523 -770.445 

Covid-19 ekstra holdgebyr -223.843 -59.275 

Deltagergebyr, stævner -512.544 -192.560 

Flytning af kampe -44.853 -28.345 

Trukne hold -3.845 -2.998 

Indberetninger -66.854 -14.636 

Bøder vedr. turneringsafvikling -14.500 -7.350 

Manglende udfyldelse af holdkort -10.000 -2.000 

Bøder vedr. manglende dommere -115.000 -111.600 

Afbud til stævner og kampe -72.515 -61.118 

Dispensationer -43.750 -38.250 

Covid-19 ekstra aktiviteter  0 0 

Protester -3.729 -3.656 

Holdlicens til DHF /(FHF andel) -26.285 -24.050 

Landspokalturnering -17.111 0 

Turneringsindtægter i alt -2.623.352 -1.488.106 

     

Andre indtægter     

Div. salg -900 -3.000 

Renteindtægter og gebyrer -13.250 -6.776 

Sponsorindtægter -123.125 -57.105 

Andre indtægter i alt -137.275 -66.880 

     

Indtægter i alt -2.760.627 -1.554.986 

     

Arrangementer / Events     

Udlån af materialer  -10.200 -150 

Årets breddeforening 2.500 0 

Niveaustævner -17.160 -32.438 

Beach Handball - Netto -7.250 -9.845 

Ungdomspokalturnering -25.120 -34.286 

Arrangementer / Events i alt -57.230 -76.719 
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Udgifter Budget 2022 Regnskab 2021

Turneringsudgifter

Kontingent DHF, Bropulje og forsikringer DIF 0 1.130

Medaljer, overrækkelser og øvrige turneringsudg. 35.744 6.336

U-5 - U-10 stævner, arrangørrefusion - medaljer m.v.. 70.275 13.276

Holdtilm.  HRØ, JHF, DHF 0 0

*Turneringsudgifter i alt 106.019 20.742

Ærø puljen Budget 2022 Regnskab 2021

*Ærø puljen - Netto 1.785 -21.152

Administration

Personaleudgifter / Inkl. konsulentudg. 2.445.929 1.931.846

Refusioner -191.707 -333.472

Feriepengeforpligtigelser inkl. indefrossede 0 0

Kontorets drift inkl. møder 54.199 35.677

EDB udgifter 25.000 27.417

Fælles IT udgifter med DHF 143.524 144.696

Porto inkl. afgifter og frankeringsmaskine 8.700 4.374

Telefoni 22.500 68.687

Kopimaskine og kontorartikler 61.500 61.644

Inventar 4.000 14.610

Dommeradministration -214.000 -214.000

Gebyrer lønsystem, bank m.m.. 13.800 12.861

*Administration i alt 2.373.445 1.754.339

*Møder og repræsentation

Rep. Møder, repræsentation m.m. 99.000 19.658

*Talent- og udviklingscentre

Talentcenter 66.304 15.063

Udviklingscentre 19.400 0

*Kurser

Kurser -112.614 16.467

*Børne- og Ungeaktiviteter

Børne- og ungdomsarrangementer 5.000 0

*Bestyrelse og udvalg

Bestyrelse og forretningsudvalg 58.396 61.889

Turneringsudvalg 10.851 11.273

Dommerudvalg 5.453 2.143

Børne- og ungdomsudvalg 5.496 1.652

Uddannelse- og Talentcenterudvalg 1.220 4.908

De Unge Halse 9.795 700

Events og udviklingsprojekter 22.716 20.155

Fællesudgifter - alle udvalg 26.500 9.971

Bestyrelse og udvalg i alt 140.426 112.692

*Udgifter (Netto) i alt 2.698.765 1.917.810

Årets Resultat -119.092 286.105
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Tak for opbakningen til  

Mulles reception den 12. februar i Nyborg  

 

  

 

 
 

 

Tillykke med de 70 år, og 40-års 

jubilæum i FHF’s bestyrelse 
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Indkomne forslag 
 

Forslag til ændring af FHFs love 

Ingen forslag 
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Indkomne forslag 
 

Forslag til propositioner 

1. Forslag fra FHF 

U-10 rækker afskaffes. 

Der oprettes ikke U-10 rækker til den kommende sæson, i stedet genindføres U-11 rækkerne til 
at være dobbelt årgange.  

 

2. Forslag fra FHF 

FHF kan tilbyde hold fra øvrige kredse, distriksforbund eller regioner at deltage i turneringer i og 

under Fyns Håndbold Forbund.   
 

 

3. Forslag fra GV Ejby 

U-13 årgange 

Der ønskes indførsel af Fynsmesterskab i alle rækker, mod nuværende kun at spille frem mod 

Fynsmesterskab i A- og B-rækkerne. 

 

Forslag til ny tekst Nuværende tekst  

Der spilles om Fynsmesterskaber i alle rækker. 

 

Der spilles om Fynsmesterskaber i A og B – 
rækkerne. 
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Valg:  

UDVALG NAVN Status / Bemærkning 

 
Forretningsudvalget 

Formand Mogens Mulle Johansen Genopstiller ikke 

Bestyrelse 

Turneringsudvalg Bjarne Knudsen Villig til genvalg 

Børne- og Ungdomsudvalg Brian Salomonsen Villig til genvalg 

Børne- og Ungdomsudvalg 

 

Rikke Stendahl Genopstiller ikke 

Martin Bønløkke Genopstiller ikke 

Camilla Grønlund Svendsen Villig til genvalg 

Anne Hegerslund Lyngså Villig til genvalg 

Uddannelse- og Talentcenter 

 Mike Gjørup Rytter Genopstiller ikke 

Turneringsudvalg 

 

Morten Ziemann Villig til genvalg 

Jesper Nørgaard Villig til genvalg 

Dommerudvalg 

 

Dennis Lassen Genopstiller ikke 

Michael Dahl-Lassen Villig til genvalg 

Alex Jeppesen Villig til genvalg 

Revisorer 

 
Allan Lund Genopstiller ikke 

Kurt Poulsen Villig til genvalg 
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Vi skal hjælpe hinanden med at finde flere dommere! 

Vores dommere gør en fantastisk indsats, men for at de også kan holde fri indimellem skal 

vi bruge flere til at hjælpe med at dømme alle jeres kampe – så vi håber flere vil tage ansvar 

og hjælpe med at finde kandidater – så klarer FHF resten 

 

 

 

  

Lokaldommere 

- Dømmer kun jeres kampe i jeres hal  

- Modtaget godtgørelse og afregning som øvrige 

dommere 

- Dømmer kun kortbanekampe 

- Påsættes af FHF 

- Bestemmer selv hvornår de kan dømme 

- Dommeren får samme afregning som andre 

dommere 

- Vi uddanner dem i foreningen  

- Støttes af lokal dommerambassadør  

- Lokaldommere tæller med i dommerregnskabet 

for jeres forening 

 

 Få mere 

Information: 
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Tak for støtten til vores sponsorer 

 Husk at tænke på dem, når I vælger jeres leverandører 

 

Tøj og materialesponsor Beach Handball og Ungdomspokal 

 

 

Talent- og udviklingscenter Partner vedr. kopi af tryksager 

 

 

  

 

Dommersponsor Arrangementssponsor 

 

 

 

 

Tøjleverandør  Tryksager, pokaler og medaljer 
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Fyns Håndbold Forbund 

Repræsentantskabsmøde 2023 
 

Mandag den 8. maj 2023 

 

Sæt allerede nu x i kalenderen  


