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FORENINGSMØDE VEDR. STRUKTURPROCES

Den største transformation af Dansk bredde håndbold – nogensinde.
Ikke kun en forandring af FHF – en transformation af DHF.

Fra 11 kredse og forbund til 4 regioner
3 politiske lag bliver til 2
Fra 300 politikere BLIVER til 150

Spejling mellem nationale og regionale udvalg

Mere værdi for foreningerne.

FORRETNINGSSTRATEGI DHF 2019-2025 (Citat)
”Det er derfor hensigten, at Dansk Håndbold Forbund over de kommende fire år skal gennemgå en organi- 
sationsstrukturel ændring, sådan at Dansk Håndbold Forbund inden for en årrække får færre regionale enhe- 
der med Dansk Håndbold Forbund som stærk paraplyor- ganisation . Denne organisatoriske ændring skal også 
bidrage til, at det politiske lag i dansk håndbold bliver væsentligt reduceret med mere agilitet og udviklings- 
parathed til følge, ligesom den skal bidrage til større sammenhængskraft i organisationen og i sidste ende et 
stærkere og samlet håndboldforbund .” 

Status lige nu:
- Der er udarbejdet en indstilling til DHF om 

strukturforandringen
- DHF-bestyrelsen vil på bestyrelsesmøde den 

22. januar beslutte om der skal indkaldes til 
ekstraordinær DHF-
repræsentantskabsmøde.

- DHF-repræsentantskabsmøde vil forventet 
blive afviklet den 4. februar 2023

- Nye regioner vil opstarte fra den 1. juli 2023
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Der oprettes 4 nye regioner. 
De nuværende 11 decentrale enheder (region, forbund og kredse) indstilles til nedlæggelse.

- Ingen regionsgrænser igennem kommuner
- 4 regioner etableres: NORD, MIDT, SYD OG ØST 

Turneringsplanlægning skal tilgodese hold, at der ligger hold 
omkring regionsgrænser og give mulighed for at spille på tværs 
at regionsgrænse

SYD



Dansk Håndbold SYD



Dansk Håndbold ØST



Dansk Håndbold NORD



Dansk Håndbold MIDT



Medlemmer Foreninger Hold

Dansk Håndbold NORD 20.165 196 1.320

Dansk Håndbold MIDT 24.091 162 1.164

Dansk Håndbold SYD 24.729 203 1.223

Dansk Håndbold ØST 29.232 185 1.403

Note: Medlemstal (98.217) og antal foreninger (746) baseret på officielle DIF tal 2021. Holdtal er baseret på holdtælling pr. 15.10.2022.



Kreds/Forbund Kvinder
Antal Hold

Mænd
Antal Hold

Kreds 7 22,5% 20,0%

Kreds 8 35,7% 38,6%

FHF 41,8% 41,4%

Procentvis fordeling af antal hold i SYD, 2022 tal
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DHFs bestyrelse reduceres fra 12 til 9. 
Forslag om at bestyrelsen skal bestå af: 

Formand, 2 næstformænd, 4 regionsformænd, Divisionsforeningen og 
spillerforeningen. Alle parter om bordet skal sikre sammenhængskraften.

De 2 næstformand skal tilsammen varetage ansvar for breddeudviklingen, ansvar 
for elite og økonomiansvaret.

DHFs bestyrelse

DHF Formand 1 stemme
Næstformand 1 1 stemme
Næstformand 2 1 stemme
Regionsformand NORD 1 stemme
Regionsformand MIDT 1 stemme 
Regionsformand SYD 1 stemme 
Regionsformand ØST 1 stemme
Spillerforeningen 1 stemme 
Divisionsforeningen 1 stemme

I alt 9 medlemmer af DHF bestyrelse
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SYD Regional bestyrelse

Formand 
Næstformand 
Økonomi 
UDV Børn
UDV Unge
UDV Dommer
UDV Uddannelse
UDV Talent
UDV Turnering

Max 9 medlemmer af Regionsbestyrelse
Der kan regionalt være flere udvalg hvis der er et ønske om dette. 

Tidsbegrænsning på nationale og regionale formandsposter (formand, næstformand, udvalgsformand): 
 8 år på nationale formandsposter (formand, næstformænd og udvalgsformænd). 
 12 år på regionale poster (formand og udvalgsformænd).

70 års reglen fastholdes. 
DHFs bestyrelse skal genbesøge om 1 år.

KONTOR FASTHOLDES I ODENSE I OP TIL TO ÅR

ALLE MEDARBEJDERE FØLGER MED OVER VIA EN 
VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSE
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Spejling af udvalg til regioner 
(dvs. regionerne har stort set de samme udvalg, som DHF) skal styrke sammenhængskraften 
mellem nationalt og regionalt.

Formand for nationale udvalg vælges af DHF repræsentantskab. 
Formand for regionalt udvalg vælges af SYD repræsentantskab. (Dog udpeget det første år)
Udvalgsmedlemmer i regionalt udvalg udpeges af bestyrelse og udvalgsformand.

Det politiske ansvar for breddeudvikling forankres i de stående udvalg med også ansvar for 
samarbejde på tværs af udvalgene. 

 Børn
 Unge
 Dommer
 Turnering
 Uddannelse
 Talent

NATIONALT UDVALG 

1. FORMAND + REGIONS 
UDVALGSFORMÆND

REGIONALT UDVALG 
SYD

1. FORMAND + 3-4 
UDVALGSMEDLEMMER

REGIONALT UDVALG 
NORD

1. FORMAND + 3-4 
UDVALGSMEDLEMMER

REGIONALT UDVALG 
ØST

1. FORMAND + 3-4 
UDVALGSMEDLEMMER

REGIONALT UDVALG 
MIDT

1. FORMAND + 3-4 
UDVALGSMEDLEMMER



DHF REPRÆSENTANTSKAB

NATIONALT REGIONALT

PROFF UDVALG

UDDANNELSE        

TURNERING           

DOMMER                

BØRN                     

UNGE                       

TALENT

BØRN                     

UNGE                       

DOMMER                

TURNERING           

UDDANNELSE        

DHF 
BESTYRELSEN

POLITISK SPEJLING

TALENT
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ADMINISTRATIV JUSTERING AF DHF

Udviklingsafdelingen splittes op: 
Der etableres en innovationsafdeling som i samarbejde med Advisory board 
understøtter bestyrelsen og udvalgenes strategiske arbejde. 

Oprettelse af DHF Bredde, der skal have fokus på den nære breddeudvikling, 
implementering og kommunikation. Der ansættes 1-2 bredde konsulenter.

Foreningskonsulenter flyttes fra DHF til regioner. 

Etablering af advisory board, som skal rådgive om segmentudvikling og 
samfundstrends. 

FÆLLES ØKONOMICENTER,  HR OG KOMMUNIKATION
 Fælles økonomicenter for de fire regioner – egen økonomistyring og fælles økonomistruktur
 Ansættelse af fælles HR funktion for de 4 regioner 
 Ansættelse af ekstra kommunikationsmedarbejdere med fokus på breddehåndbolden. 
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IMPLEMENTERINGSPLAN

Hvad sker der nu?
DHF-bestyrelsen beslutter den 22/1 på et bestyrelsesmøde om der skal indkaldes til 
ekstraordinær DHF-repræsentantskabsmøde.  (Forventet den 4/2 2023)

På repræsentantskabsmøde den 4/2 besluttes nye love i DHF:
- Oprettelse af de nye regioner
- Valg af bestyrelse til de nye regioner
- Valg af udvalgsformænd SYD
- Godkendelse af vedtægter til de nye regioner

Alle foreninger vil efterfølgende blive inviteret til at indmelde sig i de nye regioner. 
Nuværende sportslige niveauer vil blive ført med over.

Foreninger skal IKKE melde sig ud af FHF.

De nuværende bestyrelser og udvalg i DHF og FHF fortsætter på normalvis frem til 1/7 
og for bestyrelsens vedkommende, til en evt. nedlukning af FHF. Efter den 1/7 vil den 
nye bestyrelse i SYD overtage ”taktstokken”.

Alle medarbejdere fortsætter via en virksomhedsoverdragelse.
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IMPLEMENTERINGSPLAN

Hvad sker der nu?

I foråret 2024 vil de første ”rigtige” valg til regionsbestyrelserne finde sted på 
repræsentantskabsmøde i SYD.

Der nedsættes en følgegruppe nationalt og regionalt til at understøtte overgangen. 
Følgegruppen opløses forventet i 3. kvartal 2023.

Der skal tages stilling til de økonomiske forhold i skiftet fra FHF til SYD. 
FHF vedtægter er her gældende.

Der skal tages stilling til en nedlukning af FHF, muligvis i 3. kvartal 2023.

Aktiviteter som er igangsat i FHF og afvikles hen over sommeren afvikles færdigt i FHF

Håndboldturnering og øvrige aktiviteter vil efter den 1. juli 2023 blive afviklet i SYD.



STRUKTURPROCESSEN I DHF & FHF

14. 12.2022 12.01.2023 22.01.2023

18.01.2023 04.02.2023
01.07.2023 Forår 2024





NATIONALT UDVALG 

1. FORMAND + 
REGIONSFORMÆND

REGIONALT UDVALG 
SYD

1. FORMAND + 3-4 
UDVALGSMEDLEMMER

REGIONALT UDVALG 
NORD

1. FORMAND + 3-4 
UDVALGSMEDLEMMER

REGIONALT UDVALG 
ØST

1. FORMAND + 3-4 
UDVALGSMEDLEMMER

REGIONALT UDVALG 
MIDT

1. FORMAND + 3-4 
UDVALGSMEDLEMMER


