
 
Kære alle håndboldforeninger rundt om i håndbolddanmark  
Dansk Håndbold Forbund bliver til Dansk Håndbold. Og Dansk Håndbold får en struktur bestående af en national 
enhed benævnt Dansk Håndbold og 4 regionale enheder, som benævnes Dansk Håndbold Nord, Dansk Håndbold 
Midt, Dansk Håndbold Syd og Dansk Håndbold Øst.  
 
Det besluttede Dansk Håndbold Forbunds repræsentantskab lørdag den 4. februar. Dansk Håndbold Forbunds 
repræsentantskab har samtidig stiftet 3 regionale enheder: Dansk Håndbold Nord, Dansk Håndbold Midt og Dansk 
Håndbold Syd samt gennemført det første valg til de nye bestyrelser og udvalgsformænd. Det nuværende HRØ skal på 
ordinært repræsentantskabsmøde i foråret godkende nye vedtægter, som indebærer, at HRØ skifter navn til Dansk 
Håndbold Øst. 
 
Hvorfor ny struktur og nyt navn? 
Den nye struktur skal fremtidssikre håndbolden. Det betyder, at Dansk Håndbold som organisation være stærkere, så 
vi kan sikre håndbolden langt ud i fremtiden. Ambitionen med den nye organisation er, at arbejdet i dansk håndbold 
skal være lettere, så ideer og tiltag skal igennem færre udvalg og bestyrelser samt at dansk håndbold skal være mere 
professionelt agerende og mere agile til at træffe beslutninger.   
 
Det nye navn er udfaldet af et stort analysearbejde og udviklingsarbejde omkring opfattelsen af forbundets brand. 
Navnet er valgt både fordi Dansk Håndbold er et mere let og moderne navn og fordi det nye navn skal samle hele 
håndbolddanmark under ét. Dansk Håndbold Forbund bliver derfor til Dansk Håndbold, og heraf navnene på vores fire 
regioner.  
 
Den nye struktur og det nye navn træder i kraft 1. juli 2023. Hele udrulningen af nyt navn og identitet er planlagt til at 
gå i luften ultimo august, primo september 2023. 
 
Hvad betyder det for min forening? 
Målsætningen er, at du kommer til at opleve et endnu stærkere Dansk Håndbold, som med foreningerne i centrum 
har fokus på, hvordan den gode håndboldoplevelse rundt om i danske foreninger og haller fastholdes og udvikles.  
 
For at vi kan bygge de nye organisationer, har vi brug for aktiv indmeldelse af håndboldforeningen i de nye regionale 
enheder. Vi forventer, at indmeldelse skal ske i løbet af de kommende måneder. Indmeldelse bliver vigtig, da det er 
afgørende for, at jeres hold kan deltage i turneringer under Dansk Håndbold i næste sæson. Vi kontakter din forening, 
når du skal gøre noget. 
 
Endelig er det vigtigt at understrege, at overgang til den nye struktur ikke påvirker dine holds niveaumæssige 
indplacering. Indplacering eller indrangering niveaumæssigt vil foregå i overensstemmelse med de for de kommende 
medlemmers hidtidige indrangering og placering i dansk håndbold og med virkning for 1. juli 2023 og frem, baseret på 
foreningens placering ved afslutning af 2022-23 sæsonen, og den derved opnåede placering. 
 
Hvem kontakter jeg, hvis jeg har spørgsmål? 
Du skal fortsat kontakte den lokale administration med de spørgsmål, du også i går ville have kontaktet dem om. 
Har du spørgsmål vedr. den nye struktur, er du velkommen til at kontakte din nuværende lokale forbunds-
/kredsformand eller undertegnede. 
 
Hvem er valg til de nye bestyrelser og udvalg? 
Morten Stig Christensen er genvalgt som formand for Dansk Håndbold. Jan Kampman og Betina Lyng Bjerre er valgt 
som næstformænd. Henrik G. Larson er valgt som bestyrelsesmedlem med ansvar for implementering af ny struktur. 
 
I nedenstående oversigt kan du se, hvem der er valgt som formænd for nationale udvalg og hvem der er valgt i de 3 
nystiftede regionale enheder Dansk Håndbold Nord, Dansk Håndbold Midt og Dansk Håndbold Syd. Alle er valgt for et 
år, hvorefter de lokale repræsentantskaber skal gennemføre valg. Valg i Dansk Håndbold Øst gennemføres i 
forbindelse med repræsentantskabsmøde i maj 2023. 



 
 
Valgt til formand for nationale udvalg 
 

UDVALG FORMAND 

Dommerudvalget Thomas Rich 

Uddannelsesudvalget Per Tørslev Jensen 

Turneringsudvalget for øvr. Rækker Palle Bækby 

Ungeudvalget Tina Fensdal 

Børneudvalget Heidi Zacho 

Talentudvalget Carsten Grønmann Larsen 

ORKO Jan Kampman 

Arrangementsudvalget Jens Jakob Nørtved Winther 

Disciplinærinstans for øvr. Rækker Jan Richter Henriksen 

 
 
 
Valgt til bestyrelser i de 3 nystiftede regioner 
  

Nord Midt Syd 

Formand Peter Jensen Per Skovgaard Finn Hansen 

Næstformand Mogens Bay Bjørn Sommer Torben Christensen 

Økonomi Bo Østergaard Brian Rasmussen Mona Nielsen 

Børn Vicky Hierrild Malene Eghøj Gitte Egholm 

Unge Anja Thomadsen Peder Vejsgaard Brian Salomonsen 

Dommer Peter Schumacher Jørgen Svane Jesper Christensen 

Turnering Niels Lindholm Gitte Højbjerg Mich Andersen 

Uddannelse Flemming Østergaard Dennis Byskov Maria Thuesen 

Talent Michael Abildgaard Bjørn Sommer Kasten Bording 

 
 
FAKTA OM DEN NYE STRUKTUR 
 
 
 
 
 
 
 
Bedste hilsner 
Tina Foged, Projektleder 
 
PS. Hvem har været involveret i arbejdet om en ny struktur? 
Projektejer/styregruppe: Carsten Grønmann (projektejer/formand) 
Styregruppen består af Carsten Grønmann (formand), formand for JHF Kent Nicolajsen, formand for FHF Per Tørslev 
og formand for HRØ Troels Hansen, formand kreds 1 Peter Jensen, formand kreds 2 Ove Leegaard, formand kreds 3 
Per Skovgaard, formand kreds 4 Poul Wrang, formand kreds 5 Henrik G. Larson, formand kreds 6 Palle Bækby, 
formand kreds 7 Finn Hansen, formand kreds 8 Henrik Larsen, DHFs formand Morten Stig Christensen, næstformand 
Jan Kampman, økonomiansvarlig Anker Nielsen, Formand for BRUD Betina Lyng Bjerre, direktør i DHF Henrik M. 
Jacobsen og Frank Smith (sekretær for gruppen). Tina Foged deltager i møderne. 

• Fra elleve enheder til fire regionale enheder 

• Fra 12 til 10 i Dansk Håndbolds bestyrelse. Alle 4 regionale formænd får plads i bestyrelsen. 

• Ny udvalgsstruktur: seks udvalg spejles nationalt og regionalt 

• Tidsbegrænsning: 8 år på nationale formandsposter og 12 på regionale formandsposter. 

 



 
Projektleder: Tina Foged 
Arbejdsgruppe Politik og Strategi (fungerer som forretningsudvalg for styregruppen): Carsten Grønmann (formand), 
Kent Nicolajsen, Per Tørslev og Troels Hansen samt Henrik G. Larson, Finn Hansen, Morten Stig Christensen, Frank 
Smith (sekretær for gruppen) og Tina Foged. 
Arbejdsgruppe Administration: Finn Hansen (formand for arbejdsgruppen), Peter Jensen, Palle Bækby, Per Lauritsen, 
Heidi Hansen (sekretær for gruppen), Per Jensen, Brian Nielsen og Tina Foged. 
Arbejdsgruppe Økonomi: Anker Nielsen (formand), Per Lauritsen (sekretær) og Tina Foged. 
Arbejdsgruppe Jura: Carsten Grønmann (formand), Frank Smith (sekretær), Henrik Bartels/Karina Lind Bertelsen 
(Advodan) og Tina Foged. 
Arbejdsgruppe Turnering: Peter Jensen (Formand), Palle Bækby, Brian Nielsen, Frank Smith (sekretær), der indgår også 
repræsentant fra HRØ, og der vil være mulighed for yderligere udvidelse. 


