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Kære foreninger 
 
Den nye håndboldsæson nærmer sig sin opstart og rigtig mange foreninger er godt i 
gang med planlægning og holdtilmeldinger. Tilmeldingerne til den kommende sæson 
begynder at tikke ind og forhåbentlig ser vi ind i en sæson som vil være præget af gode 
oplevelser for alle.  
 
Fra bestyrelsens side skal der lyde en kæmpe tak til alle jer frivillige der yder den indsats 
der gør det muligt at drive en håndboldforening.  
 
Hvordan ser en hverdag ud for en formand? 
Rollen som formand for FHF er ulønnet og bygger på frivillighed i stil med den hverdag 
mange af jer kender fra egen forening. Lysten til at gøre en forskel for håndbolden og 
foreningsidrætten er drivkraften.  Det samme gælder for den indsats bestyrelsen og 
udvalg investerer i at sikre et velfungerende FHF. 
 
Vores fokus i bestyrelsen netop nu er at sikre det gode samspil mellem bestyrelse, 
udvalg og vores administration. I går var jeg på besøg hos B&U udvalget for at hilse på – 
det var en rigtig god oplevelse. Derudover bruger jeg meget tid på mødeaktivitet i DHF, 
hvor specielt den igangværende strukturproces fylder rigtig meget.  
 
Nye ansigter i FHF-administrationen 
Det er afgørende at have et velfungerende kontor i Odense. Og det har vi heldigvis.  
 
FHF-kontoret har før sommerferien fået en del nye ansigter. Nye ideer, nye metoder og 
et nyt syn på måden vi tilrettelægger opgaver på gør, at der opstår en god energi som vi 
håber også når ud til jer brugere. Jeg mærker den gode stemning på kontoret når jeg 
hver uge er til møde på kontoret og jeg sætter pris på det engagement der ydes. 
 
Strukturproces 
Den 3. september kickstartede vi efter ferien FHF-bestyrelsesarbejdet og afviklede et 
strategi- og strukturseminar i Otterup. Vi brugte dagen til at fordybe os i den 
strukturproces som afvikles i DHF- regi. Tina Foged blev i april 2022 ansat som 
koordinator på denne proces. Hun er dygtig og hun gør det godt. Processen er ordentlig 
og med respekt for forskellige holdninger. 
 
For FHF-bestyrelsen er det vigtigt at sætte sit aftryk i denne proces og sikre mest mulig 
værdi for et kommende håndboldlandkort. Dette prioriterer vi højt. Vi får derfor også 
senere i september besøg af Tina Foged og Morten Stig Christensen, så vi har god 
mulighed for at drøfte de muligheder og udfordringer en ny struktur i DHF kan give. 
 
Netop nu er alt til dialog i processen og der er ikke tegnet nogle streger eller sat noget 
punktum. 
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Bestyrelsesmøder 
Vi har som noget nyt i denne sæson besluttet at vi vil afvikle FHF-bestyrelsesmøder 
rundt om på Fyn. Fx koble et bestyrelsesmøde op på et ungdomstrænerkursus, et 
dommermøde e.l. Fokus er her, at få mulighed for at være til stede der hvor der afvikles 
tiltag som har til formål at styrke håndbolden på Fyn. Det er en god måde som 
bestyrelse at møde håndbold-Fyn. 
 
Harpiks-kultur på dagsordenen 
I Odense kommune er harpiks og rengøring i hallerne på dagsordenen. Vi har derfor fra 
FHF-side besluttet at bidrage til en god harpikskultur ude i hallerne. Odense Kommune 
vil prioritere gode muligheder for at sikre adgang til harpiks og harpiksfjerner. For at 
understøtte dette initiativ, så vil FHF igangsætte en kampagne med plakater og 
information til foreninger og trænere, med et ønske om at vi hjælpes ad med den gode 
harpikskultur.  
 
Vi igangsætter denne kampagne i Odense Kommune og håber at den kan spredes til 
hele Fyn.  
 
Til alle 
God sæson til jer alle 
 
 
Med venlig hilsen 
Fyns Håndbold Forbund 
 
Per Tørslev Jensen 
Formand 

 
 

 
 


