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Fyns Håndbold Forbunds udvalg og adminsitration 
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Bestyrelse og udvalgsmedlemmer 

Turneringsudvalg 

 
John Kruse 

 
Ninna Hansen 

 
Morten Zimann 

 
Per Wenholt 

Dommerudvalg 

 
Jesper K. Madsen 

 
Gabriel Mechali 

 
Alex Jeppesen 

 
Ulrich Andreasen 

 
Dennis Lassen 

Uddannelse 

 
Mike Rytter 

 

Talentcenter 

 
Mikael Rasmussen 

 
Julie Loop 

 

Børne- og 

Ungdomsudvalg 

 
Brian Salomonsen 

 
Rikke Stendahl 

 
Trine Wenholt 

 
Anne Hegerslund 

 
Camilla Svendsen 

 
Martin Bønløkke 

Administration 

 
Brian Nielsen 

 
Peder Rasmussen 

 
Annika Møgelmose 

 
Morten W. Kronborg 

 
Christian Pedersen 
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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 den 2. maj 2016 har forretningsudvalget været konstitueret således: 

Formand:        Mogens Mulle Johansen 

Økonomiansvarlig:    Carsten T. Madsen 

Næstformand: Niels Kildelund 

 

Guldnål udleveret i årets løb 
Ingen udleveret. 

 

Sølvnål udleveret i årets løb 
Sven-Erik Petterson – DHG Odense 

Allan Thomsen – BR 66, Langeskov 

Ulla Holm – OH77, Odense 

 

Foreningsændringer 

Midtfyns HK udmeldt pr. 1/7 2016. 

 

Medlemstal 

Opgjort pr. 1. april 

År 
Antal spillere Antal foreninger 

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 

2008 11.844 93 

2007 12.573 93 
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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 

Disciplinærudvalget Jens Bertel Rasmussen 

Appeludvalget Jacob Schjern Andersen 

 Michael Meyn 

Turneringsudvalget Bjarne Knudsen 

Uddannelsesudvalget Jan Ribe Larsen (formand) 

 Joakim Pedersen  

Eliteudvalget Mikael Rasmussen  

Beachudvalget John Kruse (formand) 

 Trine Wenholt 

Arrangementsudvalget Birgit Hessellund 

Bredde- og Udviklingsudvalget John Kruse 

 

Turneringshold 

Oversigt over tilmeldte, trukne og eftertilmeldte hold pr. 26-10-2016 

  2016 - 2017 2015 - 2016 2014 - 2015 
HOLDKATEGORI Tilm. Udg. Indg. 15.10 diff Tilm. Udg. Indg. 15.10 diff Tilm. Udg. Indg. 15.10 diff 

HERRE SENIOR 113   113 -3 116   116 4 112   112 
-

10 

OLD BOYS/VETERAN 8   8 -2 10   10 -5 15   15 -1 

U - 18  14   14 1 13   13 -4 17   17 -1 

U - 16  29   29 1 28   28 0 28   28 4 

U - 14  38   38 1 37   37 -7 44   44 -5 

U - 12  56   56 -4 60   60 8 52   52 2 

U - 10  26   26 4 22   22 -1 23   23 -3 

DAME SENIOR 109   109 1 108   108 0 108   108 
-

11 

OLD GIRLS 0   0 0 0   0 0 0   0 -5 

U - 18  15   15 0 15   15 -4 19   19 -2 

U - 16  35   35 2 33   33 2 31   31 0 

U - 14  54   54 3 51   51 -8 59   59 -2 

U - 12  64   64 -5 69   69 3 66   66 6 

U - 10  30   30 3 27   27 1 26   26 3 

IALT - TG-hold 591 0 0 591   589 0 0 589   600 0 0 600   

Diff. fra året før 2 0 0 2   -11 0 0 -11   -25 0 0 -25   

                       

  U-12 C 1 stævne medtaget   U-12 C 1 stævne medtaget   U-12 C 1 stævne medtaget   

  (6+9) 15     (9+8) 17            

Heraf    herrer dame      herrer dame      herrer dame   

Håndboldliga    1 1      1 1      1 1   

1. Division    2 1      1 1      1 1   

2.division    4 4      4 5      5 3   

3.division    9 3      8 3      8 5   

U-16/18 1. division    10 6      8 6      9 7   

     26 15     22 16     24 17  
I alt     41     38     41  
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Overbygninger og Holdfællesskaber  

Oversigt over Fynske Overbygninger og Holdfællesskaber sæson 2016 - 2017 

Gudme Oure GOG Sydfyn GOG 2. hold U-18 Piger HF 

  Oure IE HK     

  Gudme HK     

HC Odense - Herrer DHG Odense 2. Hold Herrer Senior HF 

  Fraugde GIF     

HC Odense Ungdom DHG Odense 1. Hold U-18 Drenge HF 

  Korup IF     

HC Odense Ungdom DHG Odense 1. Hold U-16 Drenge HF 

  Næsby IF     

HC Odense Ungdom DHG Odense 1. Hold U-18 Pige HF 

  TPI Odense     

  IF Stjernen Odense     

  Højby SG     

HC Odense Ungdom DHG Odense 1. hold U-16 Pige HF 

  TPI Odense     

  IF Stjernen Odense     

HH-RHK 16 Langeland Rudkøbing HK U-14 Pige HF 

  Humble Håndbold     

Højfyn HF  Håndbold Vissenbjerg GIF 2. hold Dame Senior HF 

  Tommerup HK     

  Aarup BK     

Højfyn HF Håndbold U-14 Pige Vissenbjerg GIF U-14 Pige HF 

  Aarup BK     

Stensstup IF / Faaborg ØH Stenstrup IF 1. hold U-16 Drenge HF 

  Faaborg ØH     

Stige-Søndersø Søndersø IF U-18 Drenge HF 

  Stige HK     

SUS Nyborg SUS Håndbold 1. hold Dame Senior HF 

  Nyborg GIF  2. Hold Herrer Senior   

  Nyborg GIF  1. hold U-18 Pige   

   

1. hold U-16 Pige & 
Drenge   

    2. hold U-18 Drenge   

Team Vestfyn GV Ejby Alle hold HF 

  Nr. Aaby Båring HK     

Team Tved/Thurø Thurø IF U-16 Drenge HF 

  Tved GI     

Veflinge/Morud Veflinge GIF Alle hold HF 

  Morud      
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Fynske mestre 2016 – 2017 
 

Række Herrer Damer 

Fynsmester Senior GOG Odense HC 

Fynsmester U-18 GOG Gudme Oure GOG Sydfyn  

Fynsmester U-16 GOG HC Odense 

Fynsserien Kerteminde HK Højfyn Håndbold HF 

Serie 1 GOG 3 IF Stjernen 3 

Serie 2 Faaborg ØH 3 Nr. Lyndelse/Søby HK 

Serie 3 BR 66 Langeskov 2 Vindinge BK 

Serie 4 Otterup HK 4 Veflinge/Morud 2 

Oldies C SUS Håndbold  

U-18 2. Division A Strib IF Højfyn Håndbold HF 

U-16 2. Division A Stenstrup IF / Faaborg ØH Højfyn Håndbold HF 

U-16 2. Division B  SUS Nyborg 

U-16 A Veflinge/Morud BR 66 Langeskov 

U-16 B Næsby IF Stenstrup IF 

U-14 1. Division A GOG DHG 

U-14 A DHG Tved GI 

U-14 B Stenstrup IF Team Vestfyn 

U-12 AA IF Stjernen Svendborg HK 

U-12 A DHG TPI Odense 

U-12 B Nyborg GIF Kerteminde HK 

 

Fynske Cup og Seriepokalturnering 

 Herrer Damer 

Fynske Cup 
Middelfart HK – Stenstrup IF – 
Sidste finalekamp 27.04. 

DSIO – Stenstrup IF – Sidste 
finalekamp 27.04. 

Seriepokalturnering Ollerup/Skerninge GIF Risøhøj 
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De fynske Liga- og Divisionsholds placering i sæson 2016 – 2017 
 

Damer 

Række Hold Plac. Evt. bem. 

Dame Håndbold Liga Odense HC 6 Kvartfinale – Tabt til Viborg HK over 3 kampe 

1. Division DHG Odense 12 Nedrykning til 2. division 

2. Div. pulje 2 

Gudme HK 1 Oprykning til 1. division 

SUS Nyborg 2 Opspil til 1. division – Tabt 

TPI Odense 4  

 IF Stjernen 7  

 Tved GI 11 Nedrykning til 3. division 

3. Div. pulje 4 
TPI Odense 2 4  

Ollerup/Skerninge 7  

3. Div. pulje 5 DHG Odense 2 8  

 

Herrer 

Række Hold Plac. Evt. bem. 

Herre Håndbold Liga GOG 5 Deltager i slutspillet 

1. Division Otterup HK 9  

 SUS Nyborg 14 Nedrykning til 2. division 

2. Div. pulje 2 

HC Odense - Herrer 3  

GOG Håndbold 2 5  

Svendborg HK 8  

Søndersø IF 10 Nedspil til 3. division 

3. Div. pulje 4 

Faaborg ØH 1 Oprykning til 2. division 

Tommerup HK 4  

TPI Odense 6  

Svendborg HK 9  

SUS Nyborg 2 10 Nedspil til Fynsserien – Vundet - Bliver i 3. div. 

Team Vestfyn 11 Nedrykning til Fynsserien 

3. Div. pulje 5 HC Odense – Herrer 2 2  

 IF Stjernen 3 Opspil til 2. division – Tabt – Bliver i 3. division 

 

Fynsk oprykning fra Fynsserie til 3. division 

Række Hold  

Herrer  
Kerteminde HK Direkte oprykning til 3. division 

Stenstrup IF Opspil til 3. div. – Tabt – Bliver i Fynsserien. 

Damer  
Højfyn Håndbold Direkte oprykning til 3. division 

SUS Håndbold Opspil til 3. division - Vundet -  Oprykning til 3. div. 
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Ungdom Øst divisioner 

 

Ungdomspokalturnering  

Ungdomspokalturneringen blev igen i år en succes. Der deltog 155 hold (147 hold i 2015-2016) i 

ungdomspokalturneringen. Følgende hold blev pokalvindere ved det store finalestævne, der blev 

afholdt i Paarup-Hallerne med TPI Odense som arrangør sammen med De Unge Halse. 

Række Drenge Piger 

U-18 TPI Odense Gudme Oure GOG Sydfyn 

U-16 A Gudme HK GOG 

U-16 B Assens HK IF Stjernen 

U-14 A DHG Odense GOG 

U-14 B DHG Odense TPI Odense 

U-12 A IF Stjernen SUS Håndbold 

U-12 B Søndersø IF BR 66 Langeskov 

U-10 A GOG DHG Odense 

U-10 B GOG Risøhøj 

 

 

Række Hold Plac. 

U-18 Drenge Liga 
GOG 1 

SUS Nyborg 4 

U-18 Drenge 1. division A 
HC Odense Ungdom 1 

Gudme HK 3 

U-18 Drenge 1. division B Oure IE HK 1 

U-16 Drenge Liga GOG 1 

 Oure IE HK 3 

 Gudme HK 6 

U-16 Drenge 1. division A 
HC Odense Ungdom 2 

Oure Elite Håndbold 4 

U-16 Drenge 1. division B 
Hjemly IE Hillerslev 4 

Oure IE HK 5 

U-18 Pige Liga Gudme Oure GOG Sydfyn 4 

U-18 Pige 1. division A 

HC Odense Ungdom 2 

Svendborg HK 3 

TPI Odense 5 

U-16 Pige Liga HC Odense Ungdom 1 

U-16 Pige 1. division A 
GOG 1 

Team Vestfyn 5 

U-16 Pige 1. division B Oure IE HK 1 

 Hjemly IE Hillerslev 5 
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Årets gang 

Det har igen været et travlt år for FHF’s bestyrelse. Vi har i fællesskab afholdt mange arrangementer 

og afprøvet en del nye ting. Herunder nye turneringsformer for de mindste. Her lægges ikke vægt på 

resultaterne, men på at alle børn skal have del i gode oplevelser og føle, at de udvikler sig og bliver 

bedre håndboldspillere. 

Vi har afholdt teststævner for DHF kortbane, og har dermed bidraget til at erfaringsgrundlaget for 

udviklingen af spillet er blevet væsentlig større. Det er stadig muligt at søge om tilskud ved DHF til at 

få streget den nye bane op. 

Vi satte i sommeren ’16 igen rekord i antallet af hold, der deltog i Beach Handball. I alt nåede vi op 

på 525 deltagende hold, i de tre fynske stævner. Der skal her lyde en stor ros til alle de implicerede 

på strandene, de er alle medvirkende til de fantastiske stævner, der bliver afviklet. 

Arbejdet med at skabe netværk mellem de fynske foreninger er gået rigtig godt, og der er nu 

netværk, der dækker hele Fyn. Jeg er sikker på, at vi ved valget d. 21. november 2017 vil se nogle 

resultater af det arbejde, som er igangsat. Husk nu at det altid er nemmere at påvirke 

lokalpolitikerne de år, hvor der er kommunalvalg.  

Arbejdet med Knæk Kurven har også haft en høj prioritet hos vor konsulent i det forløbne år. Vi har 

igen haft fremgang i antal hold, der har deltaget i turneringen på ca. 2%.  

Jeg vil her gerne rose BR 66, der har taget initiativ til at tilbyde træning til handicappede børn og 

unge fra hele Fyn. Tilbuddet til ”De glade unger” er blevet en kæmpe succes, og dette tilbud er et 

godt eksempel på, hvor vigtigt idrætstilbud er både socialt og fysisk. 

Elitehåndbold på Fyn 

Der er stadig stor interesse for tophåndbold på Fyn.  

Odense HC’s damer tabte desværre knebent i kvartfinalerne. Til næste sæson vil startopstillingen i 

Odense HC være tæt på samme startopstilling som på landsholdet, så vi håber, at de når langt igen 

næste år. 

GOG er i skrivende stund i gang med slutspillet med herreholdet, og kæmper om en plads i 

semifinalerne, så der igen i den kommende sæson kan være internationale kampe på Fyn. 

Afslutning 

Jeg vil gerne takke alle, der har bidraget til at sæson 2016/2017 også har været et fantastisk år for 

håndbolden på Fyn. 

Jeg vil samtidig sige TAK til alle der i FHF- regi har ydet en stor indsats for håndbolden på Fyn. 

Som afslutning vil jeg gerne opfordre alle foreninger til at deltage i repræsentantskabsmødet d. 8. 

maj i Pucken. Det er her, I kan gøre jeres indflydelse gældende. 

Til sidst skal der lyde en meget stor TAK, til de ansatte i FHF for jeres store og altid positive indsats I 

yder dagligt for håndbolden på Fyn. 

TAK FOR INDSATSEN 

Mogens Mulle Johansen 

Formand  
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Konsulentens beretning 

Rekordår for karavanen 

I denne sæson toppede vi med antallet af karavanebesøg. 17 foreninger indgik samarbejde med 

den lokale skole og lavede en håndbolddag for eleverne. Der har været ca. 2400 børn igennem 

hallerne på Fyn og det er yderst positivt. Tilbagemeldinger fra foreninger er, at deres medlemstal 

øges og enkelte foreninger har fået hele hold. Der er kommet en masse godt materiale til skolerne, 

så det forhåbentligt bliver lettere for lærerne at lave undervisning med afsæt i håndbolden. 

Knæk kurven projektet 

Projektet kører stadig på Fyn. De foreninger, der deltager i øjeblikket, plukker i materialet. Det giver 

meget forskellige forløb for foreningerne.  

Der er kommet en ny analysedel i projektet, som kan give foreningerne et klart billede af, hvordan 

medlemmerne ser på deres forening. Denne analysedel er startet op i efteråret og vi håber på stor 

effekt af det fremadrettet. Der er stadig få pladser tilbage i projektet. 

De Unge Halse 

Årets store opgave for De Unge Halse er pokalfinalerne. Årets stævne i Langeskov gik super fint og 

vi modtog meget konstruktive evalueringer af stævnet, som vi forsøger at arbejde videre med. De 

Unge Halse vil gerne udvikle finalestævnet, så det bliver endnu sjovere at deltage i.  

Udover pokalfinalerne, så er der også interessante ting på tegnebrættet. De Unge Halse snakker i 

øjeblikket meget om fastholdelse af unge spillere. Der er nyt tiltag på vej, hvor De Unge Halse vil 

forsøge at hjælpe klubberne med at fastholde de unge mennesker i vores sport. 

Foreningsnetværk 

Netværkene er ved at være løbet i gang de fleste steder. Flere af netværkene har haft en del møder 

og er ved at finde et godt samarbejde omkring håndbolden i deres område. Der kommer mange 

spændende temaer op på møderne og dialogen mellem foreningerne og forbundet er meget positiv. 

Det bliver spændende at følge netværkene i det videre arbejde. 

Afslutning 

Som afslutning vil jeg sige, at der virker til at være en god og meget konstruktiv stemning i det 

fynske. Jeg snakker med mange foreningsledere og trænere, som er overvejende positive og som 

arbejder benhårdt for håndbolden lokalt. Det er meget opløftende og der er mange gode ideer og 

initiativer i gang rundt omkring. 

 

Peder Rasmussen 

Udviklingskonsulent, FHF 
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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 aktiviteter, arbejder vi med børne- og ungdomshåndboldturneringen og 

Beach Handball.  

I sæsonen 2016/2017 var vi følgende i udvalget, Trine Wenholt, Martin Bønløkke, Rikke Stendahl, 

Anne Hegerslund, Camilla Svendsen, Brian Salomonsen samt formand Anne Kruse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalhåndbold 

Vi er det forbund som har flest hold til vores totalhåndboldstævner for U-5, U-6, U-7 og U-8 spillere. 

Vi er også det forbund, som har størst fleksibilitet og flest stævner. Det er helt fantastisk at se så 

mange små spillere, som spiller 

håndbold. 

I min beretning sidste sæson, skrev jeg, 

at DHF’s børnefaggruppe havde 

arbejdet aktivt på at ensarte 

totalhåndboldreglerne i hele Danmark.  

Dette er der kommet et rigtig fint produkt 

ud af, som også var gældende for vores 

stævner på Fyn fra sæsonstarten. Det 

betød, at vi ved første stævne havde en 

udfordring i at få informeret klubberne 

om de nye tiltag. De største forandringer 

på Fyn har været afskaffelsen af 

resultattavlen og at det er træneren der 

er vejleder i kampene fremfor tidligere, 

hvor arrangørforeningerne stillede vejleder til rådighed.  
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Efter første stævne modtog kontoret mange mails fra frustrerede trænere, og det er jo forståeligt, 

når der kommer så store ændringer, henvendelserne blev dog færre og færre til de efterfølgende 

stævner. Vi holdt i marts måned evalueringsmøde i Vissenbjerg, hvor der kun deltog 6-7 foreninger. 

De deltagende foreninger var kritiske, men havde også konstruktive holdninger til de nye regler. Det 

var et rigtig godt møde, som vi i udvalget var meget tilfreds med. Nogle af de input vi fik, kan vi 

sende videre til DHF’s faggruppe, mens vi har en mulighed for selv at kigge på andre. Det er dog 

vigtigt at sige, de nye regler er DHF regler, og kan derfor ikke ændres af os lokalt. Vi bakker 100% 

op om DHF børnefaggruppens arbejde, og vi har et stort ønske om at alle turneringsregler bliver 

ensartet i Danmark. 

Sidste år havde vi succes med vores ambassadørkorps til stævnerne. Ambassadørerne var synlige 

med vejledning i forhold til reglerne. Det vil blive genindført næste sæson.  

Tak til alle de foreninger, der gang på gang står klar til afholdelse af vores stævner. Uden jer var det 

ikke muligt at have så mange hold i gang, lørdag efter lørdag. Så en kæmpe stor tak for et godt 

samarbejde.  

Trille Trolle håndbold har stor succes på Fyn. Det vrimler med små håndboldspillere under 4 år, det 

er skønt. Der blev her i foråret afholdt kursus for klubberne, hvilket var en stor succes. 

Minihåndboldskolen er blevet afholdt en gang i år og med god tilslutning. Hvis der skulle være 

foreninger, som kunne tænke sig at være arrangører for minihåndboldskole, så kontakt gerne 

kontoret.   

Kortbane 

Denne sæson bød på et nyt spil, 

nemlig kortbane. Kortbane er et nyt 

tiltag, som kan bruges til mange 

småspil. Flere foreninger på Fyn har 

fået øjnene op for spillet, men vi 

håber på, at mange flere vil få 

etableret banen, så vi kan udbyde 

stævner på hele Fyn. Vi havde i 

februar 2017 første stævne. Vi kunne 

mærke på tilmeldingen, at ikke 

mange foreninger har hørt om spillet, 

det vil vi forsøge at ændre på i den 

kommende sæson.  

Vi har planer om flere stævner, samtidig med at vi går med et ønske om at udbyde kortbane til de 

bedste U-8 hold, da vi kan fornemme på foreningerne, at de mangler udfordringer til denne gruppe.  

Skulle I være interesseret, så klik på linket herunder og læs mere, om både reglerne, men også 

muligheden for tilskud til etablering af bane. 

http://www.dhf.dk/Aktiviteter/boernestaevner 

 

 

 

http://www.dhf.dk/Aktiviteter/boernestaevner
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Aktiviteter 

Vi har denne sæson afholdt forskellige arrangementer, de fleste er tilbagevendende aktiviteter. Tons 

og Teknik for U-12 piger, har i år som noget nyt også været for U-12 drenge.  

Vi lancerede i år en ny spændende aktivitet, adventure håndbold, for 2. års U-14 drenge og ældre 

drenge. Vi syntes selv, det var et super tilbud, desværre kom ud på det forkerte tidspunkt og måtte 

derfor aflyses på grund af få tilmeldinger. Vi gentager eventen i opstarten af den nye sæson. Vi 

håber på jeres opbakning og at I vil give spillerne besked.   

Harpiks, Timeout og Svedige Rødder 

Vores side på Facebook ”Harpiks, Timeout og Svedige Rødder” kører på 8. år.  

Vi har pt. mere end 1900 personer, som ”synes om” siden, hvilket vi er meget 

stolte af i udvalget. Søgningen på siden er stadig størst, når vi har billeder og 

videoer lagt op fra de store arrangementer som Beach Handball og 

Ungdomspokalen.  

Med Facebooksiden forsøger vi at gøre kommunikationsvejen til de unge og 

deres trænere kortere, da vi fanger dem der, hvor de er. 

Til sidst… 

Skal der lyde en stor tak til alle, der deltager i Børne- og ungdomsudvalgets regi. Det være sig 

trænere, ledere, foreninger, forældre samt alle andre håndboldinteresserede. 

Den største tak skal dog gives til ALLE de fynske børn og unge, som gør vores arbejde til en 

fornøjelse.  

Jeg vil takke de øvrige FHF-udvalg. 

En kæmpe tak til kontoret som, i denne sæson, har været ekstra presset af vores aktiviteter.  

Brian Salomonsen har valgt at stoppe i udvalget, jeg vil gerne sige tak for din indsats i Børne- og 

Ungdomsudvalget. 

Til sidst skal der lyde en kæmpe tak, fra mig, til udvalget.  

Tak for kampen og fairplay spil.   
 

Anne Kruse  

Formand, Børne- og Ungdomsudvalget 

 

 

  

Scan koden med en 

Smartphone og følg med  

på vores Facebook side.  
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Året der gik 
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Uddannelse- og Talentcenterudvalget 

Talentcenter 

Talentcenteret har i år bestået af tre årgange, to på drengesiden og en på pigesiden. Vi har gennem 

året haft nogle gode træninger i Ryslinge, hvor vi i løbet af året har set en god udvikling hos 

spillerne. Vi har en stadig bedre dialog med trænere og foreningerne til de spillere, der deltager. Vi 

har et håb og en formodning om, at endnu flere vil være engagerede i form at fremmøde til træning 

og møder, når man har spillere med i talentcenteret. Det vil uden tvivl kunne give spillerne endnu 

bedre udvikling og tryghed til træningerne.  

Sæsonen 2016/2017 blev året, hvor vi fik sat gang i udviklingscentrene. Med dette nye projekt 

oplevede vi, at al begyndelse er svær. Vi har haft en hel del opstartsvanskeligheder, det skal vi være 

de første til at beklage over for jer, foreninger, trænere og ikke mindst spillere. Vi er blevet klogere, 

hvilket gør, at vi allerede nu er i gang med at forberede næste sæson, således at vi ikke ender i de 

samme situationer som i år. Vi tror dog fortsat på projektet, og har på trods af 

opstartsvanskelighederne også fået positive tilbagemeldinger fra spillere og trænere. Disse fortæller, 

at det har været lærerigt at deltage i træningerne, hvor flere af spillerne giver udtryk for, at det er 

sjovt at træne sammen med andre spillere, der ligeledes brænder for sporten.  

Udviklingscenteret skal, som det blev nævnt sidste år, ikke ses som et talentprojekt, man skal derfor 

ikke være bange for at tilmelde sine spillere. Projektet er for alle, der ønsker at udvikle sig som 

håndboldspiller, og derfor er alle velkomne uanset niveau. Det eneste krav er, at man er motiveret 

for at spille håndbold. Derudover skal udviklingscentrene ligeledes ses som en mulighed for 

trænerne for at udvikle sig, da disse inddrages i træningen og derigennem i samarbejde med 

hinanden, debat og evaluering, gerne skulle udvikle nye kompetencer. Disse kompetencer tager de 

med hjem i foreningerne og påvirker derved den daglige træning.     

Der skal lyde en stor tak til alle de trænere, fysioterapeuter og andre vi har haft omring Talent- og 

Udviklingscenteret i år. I gør en kæmpe frivillig indsats og mange tak for det. 

Uddannelse 

Uddannelsesåret 2016/17 har budt på både ordinære kurser samt inspirationskurser.  

Uddannelsesåret har i den første halvdel været præget af en del ventetid på det nye TRU 

uddannelsesmateriale, da dette først lå klar 1. januar 2017. Vi har dog derefter været hurtige til at 

kunne udbyde kurser inden for TRU. TRU har igennem det seneste år været i igennem en større 

revision, som vi også så med børnetræneruddannelsen for få siden. Dermed udbyder vi, som 

forbund, en tidssvarende uddannelse. Vi har med TRU forsøgt at anvende nye læringsmetoder, her i 

blandt e-lærings moduler. Der er planlagt en strategi fra Uddannelsesudvalget i DHF, der gør at 

uddannelserne løbende vil blive revideret og omskrevet således, at disse hele tiden er tidssvarende. 

Det er med stor glæde, at vi fra forbundets side har kunne se en øget søgning til vores kurser 

gennem det seneste år. At foreningerne prioriterer uddannelse af trænerne har stor betydning for 

udvikling og fastholdelsen af vores spillere. Det viser den seneste rapport fra Knæk Kurven 

projektet. Det vigtigste for at spillerne blev fastholdt i foreningerne var, at de udviklede sig og følte at 

de blev bedre af at komme til træning. Der er ingen tvivl om, at breddetrænerne er rygraden i langt 

de fleste foreninger, og de har derfor enorm indflydelse på, at fastholde de unge mennesker 

gennem spændende og lærerig træning. Det er derfor glædeligt, at så mange søger efter inspiration 

og ny viden gennem de kurser, vi tilbyder, og vi håber, at endnu flere foreninger i det kommende år 
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vil prioritere uddannelsen af deres trænere højere og dermed styrke deres forening og forhåbentlig 

have nemmere ved at fastholde spillerne. 

Joakim Pedersen  

Formand for Uddannelse- og talentcenterudvalget 
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Turneringsudvalget 

Turneringen 2016/2017 afsluttedes søndag den 2. april 2017. Efterfølgende er der afholdt 

Fynsmesterskaber lørdag den 8. april i henholdsvis Skt. Jørgens Hallen i Odense samt i Brenderup 

Aktivitetscenter. Desværre var der igen i år indløbet 3 afbud og derfor bør det også nævnes her, at 

det bliver sværere og sværere at finde spillesteder til afviklingen af kampene ved FM. Turnerings-

udvalget håber fortsat, at foreningerne vil tage Fynsmesterskaberne seriøst og være med til at 

afvikle dem og undgå afbud! 

Turneringsudvalget vil igen tillade sig, at betegne den netop afsluttede turnering som godkendt uden 

væsentlige problemer undervejs. Henvendelserne fra foreningerne til administrationen og udvalgets 

medlemmer omkring turneringsafviklingen har været få og det tolker vi, som tilfredshed fra vores 

foreninger. 

Det årlige tilbagevendende møde som Turneringsudvalget afholder med foreningerne fandt sted i 

Ryslinge Hallen den 22. februar 2017. Der var pænt fremmøde og det blev en god aften med mange 

gode input både til Turneringsudvalget men også til foreningerne indbyrdes. Mange emner blev 

bragt på banen og alle sammen relevante i vores forsøg på at komme videre med udviklingen af 

håndbolden på Fyn. 

Pokalturneringerne er atter afviklet på tilfredsstillende vis. Ungdomspokalturneringen blev afsluttet 

med endnu et succesfuldt stævne i Påruphallen lørdag den 18. marts med TPI som arrangør 

sammen med FHF. Stævnet forløb fint og de mange fremmødte tilskuere gjorde det igen til en stor 

og meget positiv oplevelse for de deltagende hold – og så er det bare dejligt, når arrangørklubben 

gør en kæmpeindsats for at alt skal forløbe godt! 

Ungdomsdivisionerne er, som de foregående år, afviklet i et godt samarbejde med HRØ. FHF er 

repræsenteret i alle rækker undtagen U-18 piger ved de kommende DM stævner. Vi ønsker dem 

held og lykke! 

På landsplan er der arbejdet videre med at ensrette turneringsreglementet og arbejdet er gjort 

færdig og bliver fremlagt på bestyrelsesmødet i DHF den 9. maj. Når det bliver vedtaget, vil det 

være gældende fra turneringen 2017/2018. Det nye reglement vil blive gennemgået på to møder på 

Fyn inden turneringsstart, så alle kan være godt forberedte på de nye regler. Nærmere herom 

senere i udsendelser til klubberne. 
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Kampflytninger 

Der er et lille fald i det samlede antal flytninger – men en stigning i antallet af flytninger i sidste 

øjeblik. Over 1/3 af flytningerne er inden for de sidste 8 dage. 

Sæson              Antal  Bemærkninger 

2016/2017 115 

2015/2016 138 

2014/2015 119 Flytninger mere end 30 dage før er blevet gratis og tæller ikke med 

2013/2014 174 

2012/2013 194 

2011/2012 189 Fra 2011/2012 er U-12 og U-14B også medregnet i flyttegebyret 

2010/2011 158 

2009/2010 221 

2008/2009  161 

2007/2008        284 

 

 

 

Dispensationer  

Rækker Antal hold med dispensation Antal hold i årgangen 

U-10 Pige  07 (05)      34 (30)      

U-10 Drenge  08 (06)      34 (29)      

U-12 Piger  18 (09)        60 (63)             

U-12 Drenge  20 (19)       53 (54)            

U-14 Piger  16 (13)        53 (53)         

U-14 Drenge   10 (09)        40 (48)           

U-16 Piger  05 (04)   

(08)     

 29 (22)          

U-16 Drenge  06 (08)         23 (26)           

U-18 Pige  01 (00)     06 (07)      

U-18 Drenge  00 (00)    07 (05)      

I alt  91 (73)         339 (344)       

(sidste sæsons tal i parentes, antal hold opgjort ved sæsonafslutning  
og excl. hold i fælles række med HRØ) 
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Beach Handball 

Igen i 2016 fik vi 6 rigtige gode stævnedage for den fynske Beach Handball turnering. Fortsat en lille 

stigning i antal deltagende hold, kendskabet til spillets regler og udførelses bliver større og større, 

både hos spillere, trænere og også hos dommerne. Så det er en dejlig positiv udvikling. 

Så vi håber at det gode arbejde der bliver lagt i Beach Handball fra Dommer og børneudvalg, bliver 

fortsat, og der fortsat vil være opbakning fa klubberne til stævnerne, så den gode udvikling kan 

fortsætte.  

Dobbelt spillercertifikat 

Der er i sæsonen 2016/2017 udstedt 7 dobbelte spillercertifikater, mod 10 i sæson 2015/2016.  

 

Indberetninger og protester 

Der er i sæsonen modtaget 106 indberetninger, hvilket er et fald på 13% i forhold til sidste sæson. 

Der er i sæsonen behandlet 12 protester, et fald på 4 stk. i forhold til sidste sæson.  

 

Til slut vil jeg gerne takke alle de fynske klubber, kontorets personale og udvalgets medlemmer for 

samarbejdet i det forløbne år - vi ses til den nye sæson! 

Bjarne Knudsen 

Formand for turneringsudvalget 

FHF Sponsorer 

Titelsponsor Beach Handball Hoved- og titelsponsor Ungdomspokal 

 

 
 

 

Tøj og materialesponsor Tøj- og materialesponsor 
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Dommerudvalget 

Jeg skrev sidste år, at vi havde en positiv udvikling i nye dommere, hvilket gjorde at vi ment at vi 

som det eneste sted i landet kunne tilbyde foreningerne at påsætte dommere til alle turnerings- og 

pokalkampe. Det er lykkes at påsætte og dømme alle kampene i denne sæson (ca. 7.000 kampe). 

Vi er både glade og stolte over, at vi kan tilbyde den service – og en stor tak til dommerne for jeres 

fleksibilitet, og ikke mindst tak til jer foreninger, for at blive bedre og bedre til at finde de personer i 

jeres forening, som har lyst og evne til at blive dommere. Det håber vi, at I også I fremtiden vil have 

fokus på, så vi kan få flere dommere i fremtiden.  

Fra den kommende sæson, vil vi prøve et nyt tiltag, hvor nyuddannede og unge dommere ikke skal 

dømme alene. Vi tror, at vi både kan rekruttere nogle ekstra, fastholde endnu flere af de nye 

dommere, ved at de ikke er alene på banen.  

Metoden med at lade en ung dommer dømme med en ændre rutineret dommer, har vi igen i denne 

sæson haft succes med, og der er ingen tvivl om at ordningen er kommet for at blive. De unge 

dommere udvikler sig meget, når de har en ældre til at tage imod usaglige tilråb fra spillere og 

tilskuere.  

Vi har også i forgangne sæson haft to dommerpar med i indstillingsgruppen (se senere i 

beretningerne), og begge har klaret sig meget flot – så vi har nye dommere på vej, til at tage over for 

vores dommere i ligaerne, hvor vi i denne sæson har haft 4 dommere i gang, hvoraf de alle også er 

internationale dommere. 

Vores dommere yder i hver sæson en fremragende indsats, uden dem og deres forstående familier, 

havde vi ikke kunne afvikle så mange kampe, med et relativt ” lille” hold aktive dommere. Tak for 

det.  

Lige en lille påmindelse til klubberne, husk stadig at sende kursister på vores dommerkurser, men vi 

har en bøn om, at I fastholder den gode udvikling for kun udvælger den der kan se sig selv som 

dommer, som har interessen og lysten – Husk at I kan være med til at finde en kommende 

ligadommer.  

Til sidst tak til klubberne. for positive oplevelser ude i hallerne. 

Tak til FHFs personale, og FHF bestyrelse, og selvfølgelig mit uundværlige dommer udvalg, som er 

aktive året rundt et eller andet sted ude i hallerne og i sandet. 

 

Per Rasmussen 

Formand for dommerudvalget 
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Indstillingsdommere 

Denne sæson har to fynske dommerpar repræsenteret FHF i kampen om oprykning fra 3 division 

herrer til 2 division herrer. 

Dommerne har deltaget i indstillingsgruppen, som er et koordineret samarbejde mellem FHF og 

JHF. 

Dommerne deltager undervejs i sæsonen ved samlingen for 2 divisionsdommere og herefter sker 

der gradvist et udskilningsløb blandt dommerne inden gruppen står tilbage med 3 dommerpar, som 

alle dømme en testkamp i 2 division herrer. 

I sidste ende indrangeres dommerne med henblik på oprykning fra 3 division til 2 division. 

Vi havde denne sæson 2 fynske dommerpar ud af de 3 tilbageværende, så de har på fornemste vis 

repræsenteret Fyn igennem hele forløbet. 

Kim Eriksen og Richard Smed blev placeret som par nr. 3, mens Teodor Mygind og Dennis Lassen 

tog duksepladsen som par nr. 1. 

Herfra er der for dommerne kun tilbage at afvente rokeringer blandt dommerne i rækkerne over 2 

division inden de 6. Juni modtager svar på deres skæbne og om det rækker til oprykning 

Udvikling 

Turneringen 2016/ 17 er nu færdig og der er blevet foretaget mange udviklinger af vores dommere, 

helt præcist 177 kampe har vi haft udviklinger tilstede i hallerne. 80 af disse udviklinger, er foretaget 

af vores talentdommere, samt de helt nye dommere. De øvrige udviklinger er fordelt med 20 

udviklinger i 3 div. herrer, 15 udviklinger Herre Fynsserie, 20 udviklinger i Herre serie 1, 24 

udviklinger i Herre serie 2, 6 udviklinger i Herre serie 3 / veterangruppen. 

Vi har i år haft ekstra fokus på udviklinger og vejledninger til dommere i føl- og fokusgrupperne, 

samt de unge dommere. Det er planen at denne gruppe skal have øget fokus, for at vi kan sikre at 

de bliver hurtigere klar til de højere rækker, så vores ”fødekæde” bliver fremtidssikret. I disse 

grupper, har vi haft 92 udviklinger / vejledninger i løbet af sæsonen. 

 

Alex Jeppesen 

 

Sponsor dommertøj 
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Følordning & nye dommere 

Vi har i denne sæson rekrutteret 11 nye dommere, som fungere aktivt for forbundet. Heraf er der 8 

som er unge, og allerede er indlemmet i nogle af vores projekter og fokusgrupper.  

Som noget nyt i den sæson har vi brugt 3 forskellige ordninger til 16 unge dommere. Nogle af de 

unge har dømt to dommerkampe, med en voksen/rutineret dommer, som kunne vejlede og hjælpe i 

kampene. Andre unge har dømt sammen, med en vejleder til alle deres første kampe, og sidst men 

ikke mindst har vi haft dommere, som i stort set alle kampe har haft en fast mentor ude til kampene.  

Dommerne i de tre ordninger er fordelt med udgangspunkt i den enkelte dommers kvalifikationer og 

personlighed. Fælles for alle projekter, er at de har givet godt udbytte, og en del unge er rykket 

hurtigt op i rækkerne ved, at få oftere større udfordringer. 

I starten af sæsonen blev der holdt et møde med overværelse af en dame ligakamp i Odense. Der 

blev ligeledes holdt 2 møder med 30 deltagere med henblik på det fysiske, det teoretiske og en del 

socialt samvær. To vellykket aftener, hvor der har været fokus på en kombination af læring, 

regeltests og socialt samvær for dommerne. 

I april måned er de deltagende i de forskellige projekter (dommere, mentorer og hjælpere) blevet 

samlet til en evaluering, for at drøfte den sæson der er gået og samle nye ideer eller forbedringer til 

den kommende sæson.  

Sæsonen har været en af de absolut bedste, hvis vi ser på de resultater vi har opnået med 

dommerne i grupperne, de har alle haft en positiv udvikling og udviklet sig flot.  

 

Alle i talentgruppen har min. fået 4 udviklinger i løbet af sæsonen. Der har i løbet af sæsonen været 

lidt udskiftning i gruppen, da vi har et par der er stoppet, men samtidig er et pigepar rykket op i 

gruppen.  

I år er det lykkedes os, at få sat mentor på to af dommerparrene, som har fulgt dommerne tæt, og 

giver sparring og feedback til dommerne omkring deres præstationer. Dette har været meget 

positivt, og er rost af såvel dommerne som mentorerne. Dette fortsættes i den kommende sæson. 

Gabriel Mechali og Dennis Lassen 

Årets dommerpar 
Torben Simonsen og Gert Aagaard 

Årets Talentdommere 
Philip Løfberg og Lucas Birk Christiansen  
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Regnskab 2016 
 

Regnskabet viser et resultat af den ordinære drift på tkr. minus 28 mod budget tkr. minus 50.  

Som informeret på sidste års repræsentantskabsmøde valgte vi at budgettere med underskud, for at 

reducere formuen.  

Det negative resultat er blevet lidt mindre end budgetteret.  

 

Uddybning af væsentlige afvigelser: 

 

REGNSKAB: 
 

Turneringsindtægter: 
Samlet en indtægt som er tkr. 23 større end budget. Samlet et ok resultat, da det er utroligt svært at 

budgettere denne gruppe 

Flytning af kampe er igen steget i forehold til budget. Vi har med prisstrukturen gjort det gratis, hvis i er ude i 

god tid. 

Bøder og indberetninger ligger tkr. 17 over budget. Lidt flere afbud til kampe 

 

Andre indtægter: 
Renteindtægterne er igen mindre end budget primært p.g.a. nul –rente af indestående.  

 

Aktiviteter/Arrangementer: 
Den største afvigelse er på Beach. Underskud tkr. 43 mod budget på tkr. 1 i indtægt. 

Succesen fortsætter og vi har lange stævnedage, hvilket medfører pres på dommerne. Vi har til 2017 omlagt 

afregning af dommerne, så budgettet forhåbentligt holder 

 

Landspokalturnering viser tkr. 31 mod budget tkr. 21. Flere hold tilmeldt. 

 

Turneringsudgifter: 
Udgifterne til DHF m.m. er stigende primært p.g.a. stigning i forsikringerne. Vi havde forventet et fald i forhold 

til 2015 

Færre indtægter på U10 stævner. U10 deltager i løbende turnering også 

 

Ærø puljen: 
Nettotal. Viser indtægt tkr. 29 mod budget 0 

Vi har fastholdt holdgebyret til der er afklaring over de fremtidige færgeudgifter. Vi vil bruge overskuddet til en 

særlig indsats overfor håndbolden på Ærø.  

 

Administration: 
Viser samlet en udgift på tkr. 1.875 mod budget tkr. 1.817  

Feriepengeforpligtelserne er reguleret. 

Udgifterne til EDB er større end budgettet, herunder hjemmeside, ligesom vores telefonsystem er opdateret. 

 

Møder og repræsentation: 
Her er stigningen primært indkøb af Guld- og sølvnåle – beholdning 

 

TC aktiviteter: 
Færre udgifter til kørselsgodtgørelse til trænere. 
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Bestyrelse og Udvalg: 
Samlet udgifter der er tkr. 38 mindre end budget. Det er primært en besparelse på DHF aktiviteter 

 

 

BALANCE: 
 

Aktiver: 
Indestående i banken er steget primært p.g.a. større indtægter end udgifter pr. 31.12 i dommerpuljen – se 

under passiver 

Tilgodehavender foreninger er udlignet i 2017. Der er ikke skyldige tilgodehavender ud over almindelig drift. 

Depot er ændret, så vi fra 2016 regulerer til aktuel kursværdi – Er rettet for 2015 tilsvarende 

 

 

Passiver: 

Vi har igen anvendt en større del af henlæggelserne – primært nye computere til kontoret.  

 

 

Carsten Madsen 

Økonomiansvarlig 
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Regnskab 2016 

 

 

 

Indtægter Regnskab 2016 Budget 2016 Regnskab 2015

Turneringsindtægter  

Klubgebyr inkl. holdfællesskaber -268.612 -275.530 -263.800

Startgebyr -1.739.725 -1.736.410 -1.646.852

Flytning af kampe -88.738 -65.000 -62.300

Trukne hold -21.000 -26.250 -19.500

Bøder og indberetninger -255.300 -238.000 -266.546

Dispensationer -23.100 -27.000 -28.200

Protester -500 -5.000 -8.500

Turneringsindtægter i alt -2.396.975 -2.373.190 -2.295.698

Andre indtægter

Div. salg -3.000 -1.800 -3.000

Renteindtægter og gebyrer -35.680 -50.000 -49.154

Sponsorindtægter -17.813 0 0

Andre indtægter i alt -56.492 -51.800 -52.154

Indtægter i alt -2.453.467 -2.424.990 -2.347.852

Aktiviteter / Arrangementer

Udlån af materialer 3.337 -1.000 -2.067

Landspokalturnering - Netto -31.142 -21.596 -17.403

Årets breddeforening 2.080 1.500 0

Bropulje -7.800 0 50

Niveaustævner -18.475 -3.900 7.449

Beach Handball - Netto 43.606 -644 38.302

Ungdomspokalturnering -43.353 -40.370 -38.366

Fairplaykampagne 0 0 0

Aktiviteter / Arrangementer i alt -51.747 -66.010 -12.036

Udgifter Regnskab 2016 Budget 2016 Regnskab 2015

Turneringsudgifter

Kontingent DHF, Bropulje og forsikringer DIF 154.269 134.045 152.635

Medaljer, overrækkelser og øvrige turneringsudg. 25.083 24.195 19.752

Holdlicens DHF inkl. U-10 20.808 17.370 19.414

U-5 - U-10 stævner 29.875 52.000 24.059

Holdtilm.  HRØ, JHF, DHF 71.460 65.000 34.580

Adm. gebyrer HRØ, JHF, DHF 0 0 30.000

Turneringsudgifter i alt 301.495 292.610 280.439
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Ærø puljen 
Regnskab 

2016 
Budget 2016 

Regnskab 
2015 

Ærø puljen – Netto -28.571 -140 -65.633 

       

Administration       

Personaleudgifter 1.657.240 1.652.207 1.579.424 

Feriepengeforpligtigelser -5.280 10.000 12.563 

Kontorets drift inkl. møder 35.617 40.500 31.885 

EDB udgifter 29.205 1.000 7.201 

Hjemmeside samt IT-DIF 118.500 110.000 107.345 

Porto inkl. afgifter og frankeringsmaskine 17.696 10.000 9.360 

Telefoni 54.726 38.000 40.056 

Kopimaskine og kontorartikler 44.979 50.000 46.782 

Inventar 17.335 5.000 1.166 

Dommeradministration -110.000 -110.000 -40.000 

Gebyrer lønsystem, bank m.m.. 15.775 11.250 12.330 

Administration i alt 1.875.793 1.817.957 1.808.110 

       

Møder og repræsentation       

Rep. Møder, repræsentation m.m.  91.542 75.500 87.947 

       

TC aktiviteter       

Talent- og udviklingscenter – Drift 72.198 108.000 114.800 

       

Kurser       

Kurser  -13.101 -18.542 4.384 

       

Børne- og Ungeaktiviteter       

Børne- og ungdomsarrangementer 15.999 9.400 -8.976 

       

Bestyrelse og udvalg       

Bestyrelse og forretningsudvalg 57.644 66.105 68.772 

Turneringsudvalg 33.046 33.981 30.609 

Dommerudvalg 21.256 18.218 16.714 

Børne- og ungdomsudvalg 16.248 19.654 14.776 

Uddannelse- og Talentcenterudvalg 4.792 11.130 9.928 

De Unge Halse 3.982 16.439 2.648 

Events og udviklingsprojekter 36.513 29.000 22.457 

Fællesudgifter - alle udvalg 45.325 61.970 23.445 

Bestyrelse og udvalg i alt 218.806 256.497 189.350 

       

Udgifter i alt 2.534.160 2.541.282 2.410.421 

Årets Resultat (underskud) 28.946 50.282 50.533 
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BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016 
    

A K T I V E R 2016  2015 
    

Kassebeholdning 120  74 

Danske Bank 1.250.292  777.907 

Tilgodeh. foreninger    161.826  183.745 

Depot Danske Invest (Nom. 9637 stk.) kursværdi 923.197  919.798 

    
    

A K T I V E R    I A L T 2.335.435  1.881.523 

      

P A S S I V E R 2016  2015 
    

Dommerpulje overførsel til næste år  578.003  138.991 

Skyldig A-skat 39.428  30.245 

Skyldig AM-bidrag / ATP 13.467  11.281 

Periodeafgrænsningsposter 58.563  41.598 

Diverse kreditorer 243.856  182.756 

Feriepengeforpligtelser 148.842  154.122 

Henlæggelser  97.179  140.887 

Kapitalkonti    

Jubilæumskonto 92.531  92.531 

Ungdomskapital 169.901  169.901 
    

Egenkapital 893.665  919.210 

    

P A S S I V E R    I A L T 2.335.435  1.881.523 

      

Kapitalforklaring    

Egenkapital primo 919.210  1.010.661 

Kursregulering 3.401  -40.918 

Årets resultat -28.946  -50.533 

Egenkapital ultimo 893.665  919.210 

    

Forpligtigelser    

Leasing m.v.. (restforpligtigelse kopimaskine - 24 md.) 
                  54.744  
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Ungdomspokalfinaler 2017 

 

 

 
Hoved- og titelsponsor: 
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Budget 2017 

Indtægter Budget 2017 Regnskab 2016 

Turneringsindtægter       

Klubgebyr inkl. holdfællesskaber -268.355 -268.612 

Startgebyr  -1.716.480 -1.739.725 

Flytning af kampe -104.400 -88.738 

Trukne hold -18.750 -21.000 

Bøder og indberetninger  -243.510 -255.300 

Dispensationer -50.000 -23.100 

Protester -6.620 -500 

Turneringsindtægter i alt -2.408.115 -2.396.975 

     

Andre indtægter     

Div. salg -1.800 -3.000 

Renteindtægter og gebyrer -72.000 -35.680 

Sponsorindtægter -47.500 -17.813 

Andre indtægter i alt -121.300 -56.492 

     

Indtægter i alt -2.529.415 -2.453.467 

     

Aktiviteter / Arrangementer     

Udlån af materialer  -6.250 3.337 

Landspokalturnering – Netto -29.975 -31.142 

Årets breddeforening 2.500 2.080 

Bropulje 0 -7.800 

Niveaustævner -7.825 -18.475 

Beach Handball – Netto -41.029 43.606 

Ungdomspokalturnering -28.470 -43.353 

Fairplaykampagne 0 0 

Aktiviteter / Arrangementer i alt -111.049 -51.747 

      

Udgifter Budget 2017 Regnskab 2016 

Turneringsudgifter     

Kontingent DHF, Bropulje og forsikringer DIF  154.509 154.269 
Medaljer, overrækkelser og øvrige 
turneringsudgifter 28.236 25.083 

Holdlicens DHF inkl. U-10 19.720 20.808 

U-5 - U-10 stævner 27.500 29.875 

Holdtilmelding HRØ, JHF, DHF 70.000 71.460 

Adm. gebyrer HRØ, JHF, DHF 0 0 

Turneringsudgifter i alt 299.965 301.495 
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Budget 2017 

Ærø puljen Budget 2017 Regnskab 2016 

Ærø puljen – Netto 4.196 -28.571 

     

Administration     

Personaleudgifter 1.778.327 1.657.240 

Feriepengeforpligtigelser 10.000 -5.280 

Kontorets drift inkl. møder 46.600 35.617 

EDB udgifter 1.000 29.205 

Hjemmeside samt IT-DIF 110.000 118.500 

Porto inkl. afgifter og frankeringsmaskine 12.500 17.696 

Telefoni 42.000 54.726 

Kopimaskine og kontorartikler 47.700 44.979 

Inventar 10.000 17.335 

Dommeradministration -110.000 -110.000 

Gebyrer lønsystem, bank m.m.. 12.600 15.775 

Administration i alt 1.960.727 1.875.793 

     

Møder og repræsentation     

Rep. Møder, repræsentation m.m.  70.500 91.542 

     

TC aktiviteter     

Talent- og udviklingscenter – Drift 122.540 72.198 

     

Kurser     

Kurser  -7.362 -13.101 

     

Børne- og Ungeaktiviteter     

Børne- og ungdomsarrangementer 8.778 15.999 

     

Bestyrelse og udvalg     

Bestyrelse og forretningsudvalg 61.050 57.644 

Turneringsudvalg 25.795 33.046 

Dommerudvalg 20.026 21.256 

Børne- og ungdomsudvalg 19.049 16.248 

Uddannelse- og Talentcenterudvalg 10.030 4.792 

De Unge Halse 13.853 3.982 

Events og udviklingsprojekter 39.650 36.513 

Fællesudgifter - alle udvalg 39.570 45.325 

Bestyrelse og udvalg i alt 229.023 218.806 

     

Udgifter i alt 2.688.367 2.534.160 

Årets Resultat (underskud) 47.903 28.946 
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Foreningstilbud 
Find en Beach Handball dommer i din forening 

Har I en, i din foreninger der  

 Holder af Beach Handball 

 Har tid til at være på stranden i minimum ½ dag 

 Er minimum 15 år 

 Vil bruge 2 timer på at uddanne sig til Beach Handball dommer 

 Har lyst til at tjene lidt lommepenge som dommer 

Så husk at fortælle dem, at de ved at deltage i vores regelmøde om Beach Handball reglerne, kan 

blive dommere til Beach Handball til de kommende stævner.  

Ud over de ovenstående krav, så er der ingen krav for at deltage.  

De dommere I finder til Beach Handball, vil tælle med i sammentællingen vedr. dommerbøder for sæson 17/18. De vil blive 

godtgjort for 3,5 turneringskamp pr. stævnedag, så deltager de i tre stævnedage, tæller de med i sammentællingen.  

Kurset afvikles 

Onsdag den 10. maj 2017 kl. 18.15 – 20.30 
(Idrættens Hus, Stadionvej 50, 5200 Odense V. – Mødelokale ved indgang B, ved siden af FHF’s indgang)  

Stævneprogram for Beach Handball 2017 

Lørdag den 27. maj / Søndag den 28. maj i Kerteminde 

Lørdag den 3. juni / Søndag den 4. juni i Nyborg  

Lørdag den 10. juni / Søndag den 11. juni i Assens  

Kurser er gratis 

Se mere information på hjemmesiden  

 

 

http://www.fhf-haandbold.dk/media/3a52f5f6-03b0-4a6c-8133-c41a1ffc8613/PqiJ_g/Websites/FHF/PDF/Cirkul%C3%A6resamling/2015-2016/127-DU606.pdf
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                 Kerteminde 27. – 28. Maj         Nyborg 03. - 04. Juni        Assens 10.- 11. juni         
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Indkomne forslag 

 

Forslag til ændring af FHFs love 

1. Forslag fra FHFs bestyrelse 

Love § 9 – Valg af revisorsuppleant – der ønskes ikke valg af en suppleant.  

Indkomne forslag til propositioner 

1. Forslag fra Fyns Håndbold Forbund 

Flytte punkt 2 i særlige bestemmelser punkt 2 til propositioner 

Nuværende tekst: Ingen forening kan deltage med mere end 1 hold i serie 1. 

 

2. Forslag fra Vissenbjerg GIF (bortfalder, såfremt forslag 1 ikke vedtages. Vedtages forslag 1 ikke, 

debatteres forslaget under øvrige forslag, da det så omhandler særlige bestemmelser) 

Foreninger kan deltage med op til 2 hold i serie 1. 

I tilfælde af, at en forening har to hold med i serie 1, placeres holdene før jul i forskellige puljer. Det vil kun være muligt 

for foreningen at kvalificere et hold til deltagelse i ”serie 1 Fynsseriekval” efter jul. 

 

3. Forslag fra BR66 Langeskov 

Spilletiden i U-16 pige B ændres til 2 x 25 minutter (som i U-16PA) 

 

4. Forslag fra Vissenbjerg GIF 

Der ønskes fri tilmelding til serie 2, 3 og 4 også ved ombrydning – så der kun er ”tvungen” 

oprykning mellem serie 2 og serie 1. 
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Valg:  

UDVALG NAVN Status 

Forretningsudvalget 

  

  

Næstformand Niels Kildelund Villig til genvalg 

Økonomiansvarlig Carsten T. Madsen Villig til genvalg 

Bestyrelsen 

  

  

Uddannelse-  og Talentcenter Joakim Pedersen Villig til genvalg 

Dommerudvalg Per Rasmussen Villig til genvalg 

Børne- og Ungdomsudvalg 

  

  
  

  

Martin Bønløkke Villig til genvalg 

Trine Wenholt Villig til genvalg 

Brian Salomonsen Ønsker ikke genvalg 

 Uddannelse- og Talentcenter 

  

  
 

Mikael Rasmussen Ønsker ikke genvalg 

Julie Loop Villig til genvalg 

Turneringsudvalg 

  

  
  

John Kruse Villig til genvalg 

Ninna Hansen Villig til genvalg 

Dommerudvalg 

  

  

  

 

 

Gabriel Mechali Ønsker ikke genvalg 

Ulrich Andreasen Villig til genvalg 

Dennis Lassen Villig til genvalg 

Amatør- og ordensudvalget   

  

  
 

Finn Møller Villig til genvalg 

Lene Jørgensen Villig til genvalg 

Revisorer  

  

  
 

Allan Lund Villig til genvalg 

 Kurt Poulsen Villig til genvalg 

 Revisorsuppleant Jørn Hestelund 
Posten udgår,  

såfremt forslag 1 vedtages 
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Fyns Håndbold Forbund 

Repræsentantskabsmøde 2018 
 

Mandag den 7. maj 2018 kl. 18.30  

 

Sæt allerede nu x i kalenderen  


