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Fyns Håndbold Forbunds udvalg og adminsitration 

 

  

 
              Formand        Økomoniansvarlig   Næstformand                     Formand                             Formand        Formand Uddannelse         Formand Børne- og  
     Forretningsudvalg        Forretningsudvalg Forretningsudvalg    Turneringsudvalg             Dommerudvalg        og talentcenterudvalg          Ungdomsudvalg 

Mogens Mulle Johansen         Carsten T. Madsen Niels Kildelund      Bjarne Knudsen       Per Rasmussen           Joakim Pedersen                   Anne Kruse 

Bestyrelse og udvalgsmedlemmer 

Turneringsudvalg 

 
John Kruse 

 
Ninna Hansen 

 
Morten Zimann 

 
Per Wenholt 

Dommerudvalg 

 
Jesper K. Madsen  

 
Henrik Damgaard

 
Alex Jeppesen 

 
Ulrich Andreasen 

 
Dennis Lassen 

Uddannelse 

 
Mike Rytter 

 

Talentcenter 

 
Lise Rosenfeldt 

Laursen 

 

Børne- og 

Ungdomsudvalg 

Mads Strate 

Strandgaard 

  
Rikke Stendahl 

 
Trine Wenholt 

 
Anne Hegerslund 

 
Camilla Svendsen 

 
Martin Bønløkke 

Administration 

 
Brian Nielsen  

 
Annika Møgelmose 

 
Peder Rasmussen 

 

 
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 8. maj 2017 har forretningsudvalget været konstitueret således: 

Formand:        Mogens Mulle Johansen 

Økonomiansvarlig:    Carsten T. Madsen 

Næstformand: Niels Kildelund 

 

Guldnål udleveret i årets løb    
Per Rasmussen - FHF 

 

Sølvnål udleveret i årets løb 

Søren Junker – DHG Odense 

Dorte Rosenfeldt – Risøhøj 

Claus Smith – BR 66, Langeskov 

Foreningsændringer 

Gislev IF – Udmeldt  

Lambda – Udmeldt  

HPTI Holluf Pile – Udmeldt 

Broby Sportsefterskole – Indmeldt 

 

Medlemstal  

År Antal spillere Antal foreninger 

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 

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 Joakim Pedersen 

Eliteudvalget Joakim Pedersen  

Dommerudvalg, bredde Jesper Kirkholm Madsen 

Beachudvalget John Kruse (formand) 

 Trine Wenholt 

 Ulrich Andreasen 

Bredde- og Udviklingsudvalget John Kruse 

Turneringshold 

Oversigt over tilmeldte, trukne og eftertilmeldte hold pr. 19-10-2017 

  2017 - 2018 2016 - 2017 2015 - 2016 
HOLDKATEGORI Tilm. Udg. Indg. 15.10 diff Tilm. Udg. Indg. 15.10 diff Tilm. Udg. Indg. 15.10 diff 

                       

HERRE SENIOR 100   100 
-

13 113   113 -3 116   116 4 

OLD BOYS/VETERAN 7   7 -1 8   8 -2 10   10 -5 

U - 18  15   15 1 14   14 1 13   13 -4 

U - 16  24   24 -5 29   29 1 28   28 0 

U - 14  50   50 12 38   38 1 37   37 -7 

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

U - 10  35   35 9 26   26 4 22   22 -1 

                       

DAME SENIOR 111   111 2 109   109 1 108   108 0 

OLD GIRLS 0   0 0 0   0 0 0   0 0 

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

U - 16  32   32 -3 35   35 2 33   33 2 

U - 14  56   56 2 54   54 3 51   51 -8 

U - 12  63   63 -1 64   64 -5 69   69 3 

U - 10  34   34 4 30   30 3 27   27 1 

IALT - TG-hold 598 0 0 598   591 0 0 591   589 0 0 589   

Diff. fra året før 7 0 0 7   2 0 0 2   -11 0 0 -11   

                       

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

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

Heraf    herrer dame      herrer dame      herrer dame   

Håndboldliga    1 1      1 1      1 1   

1. Division    1 0      2 1      1 1   

2.division    5 4      4 4      4 5   

3.division    8 6      9 3      8 3   

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

     25 19     26 15     22 16  
I alt     44     41     38  
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Overbygninger og Holdfællesskaber sæson 2017-2018 

Assens Ebberup HF Assens HK 1. hold damer Senior HF 

  Ebberup IF     

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 

  TPI Odense     

  Højby SG     

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

  IF Stjernen Odense     

  Sanderum Håndbold 02     

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

  Højby SG     

  IF Stjernen Odense     

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

  TPI Odense     

  IF Stjernen Odense     

HF Risøhøj He-Ry 67 Risøhøj U-16 Drenge HF 

  He-Ry 67     

Højfyn Håndbold HF Vissenbjerg GIF U-18 Drenge & Piger HF 

  Aarup BK U-16 Drenge & Piger   

  Tommerup HK     

Haarby/Ebberup Haarby BK U-16 Pige HF 

  Ebberup IF     

Langeland HF 17 Rudkøbing HK U-14 Pige HF 

  Humble Håndbold U-14 Drenge   

  Bagenkop IF U-16 Drenge   

Middelfart - Strib Håndbold Middelfart HK U-14 Drenge HF 

  Strib IF     

Odense Midtfyn Håndbold Sdr. Nærå IF U-14 Drenge HF 

  Højby SG     

  Nr. Lyndelse/Søby     

Odense Midtfyn Håndbold Risøhøj U-16 Piger HF 

  Højby SG     

  Nr. Lyndelse/Søby     

  Sdr. Nærå IF     

Odense Midtfyn Håndbold Risøhøj U-16 Drenge HF 

  Højby SG     

  Sdr. Nærå IF     

Ollerup Tved HF Ollerup/Skerninge U-12 Drenge HF 

  Tved GI     

SH/Tved Svendborg HK U-16 Drenge HF 

  Tved GI     
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Overbygninger og Holdfællesskaber sæson 2017-2018 

SHSAT / ERI Sydfyn SH Satellit 2 hold U-14 Pige HF 

  Egense/Rantzausninde     

Stenstrup IF / Faaborg ØH Stenstrup IF U-18 Drenge HF 

  Faaborg ØH U-16 Drenge   

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   

   1. hold U-18 Pige   

   2 hold U-16 Pige & Drenge   

    2 hold U-18 Drenge   

Team Nordøst Fyn Kerteminde HK U-16 Drenge HF 

  Kølstrup/Rynkeby U-14 Drenge   

Team Sydfyn Elite Egense/Rantzausminde 2 hold U-14 Drenge HF 

  Svendborg HK     

Team Vestfyn GV Ejby Dame Senior HF 

  Nørre Aaby Båring HK U-18 Piger   

    U-16 Drenge & Piger   

    U-14 Drenge & Piger   

    U-12 Drenge & Piger   

    U-10 Drenge & Piger   

Veflinge/Morud Morud IF Alle hold HF 

  Veflinge GIF     
 

Ungdomspokalturnering  

Årets Ungdomspokalfinaler blev afviklet i Ullerslev Kultur- og Idrætscenter og med SUS Håndbold 

som lokal arrangør, der sikkert styrede dagens forløb sammen med De Unge Halse fra FHF. Det var 

en stor succes med masser af tilskuer, spænding og underholdning. I alt deltog der 162 hold i 

pokalturneringen (155 i sidste sæson).  

Række Drenge Piger 

U-18 Gudme HK HC Odense Ungdom 

U-16 A HC Odense Ungdom HC Odense Ungdom 

U-16 B   

U-14 A GOG Håndbold Tved GI 

U-14 B Stenstrup IF DHG Odense 

U-12 A GOG Håndbold IF Stjernen 

U-12 B Otterup HK GOG Håndbold 

U-10 A Kerteminde HK IF Stjernen 

U-10 B Østfyns HK SUS Håndbold 
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Fynske mestre 2017 – 2018 
 

Række Herrer Damer 

Fynsmester Senior GOG Håndbold Odense HC 

Fynsmester U-18 GOG Håndbold HC Odense Ungdom 

Fynsmester U-16 GOG Håndbold GOG Håndbold 

Fynsserien OH77 Faaborg ØH 

Serie 1 Ollerup/Skerninge GF DSIO Odense 

Serie 2 Kølstrup/Rynkeby HK IF Stjernen 

Serie 3 BR66 Langeskov Bøgebjerg IF 

Serie 4 Højby SG Vissenbjerg GIF 

Oldies C Stige HK  

U-18 2. Division B Tåsinge HK DHG Odense 

U-18 A BR66 Langeskov Tved GI 

U-16 2. Division A GOG Håndbold Glamsdalens HK 

U-16 2. Division B  Team Vestfyn 

U-16 A SUS Nyborg IF Stjernen 

U-16 B DHG Odense Svendborg HK 

U-14 1. Division A GOG Håndbold Svendborg HK 

U-14 2. Division A BR66 Langeskov Nyborg GIF 

U-14 A Team Sydvestfyn Elite BR66 Langeskov 

U-14 B Søndersø IF Nyborg GIF 

U-12 AA GOG Håndbold IF Stjernen 

U-12 A GOG Håndbold Kerteminde HK 

U-12 B DHG Odense SUS Håndbold 

 

Fynske Cup og Seriepokalturnering 

 Herrer Damer 

Fynske Cup OH77  Krogsbølle GIF  

Seriepokalturnering Risøhøj 2 Hårslev GF 
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De fynske Liga- og Divisionsholds placering i sæson 2017 – 2018 
 

Damer 

Række Hold Plac. Evt. bemærkning 

Dame Håndbold Liga Odense HC 2 Igangværende slutspil 

1. Division Gudme HK 10  

2. Div. pulje 2 

DHG Odense 1 Oprykning til 1. Division 

TPI Odense 3  

SUS Nyborg 5  

IF Stjernen 8  

3. Div. pulje 4 

Tved GI 4 Opspilskampe – Bliver i 3. division 

DHG Odense 2 3  
 

Ollerup/Skerninge GIF 6  

Vissenbjerg GIF 9  

SUS Håndbold 2 10 Nedspilskampe - Bliver i 3. division 

3. Div. pulje 5 TPI Odense 2 5  

 

Herrer 

Række Hold Plac. Evt. bemærkning 

Herre Håndbold Liga GOG Håndbold 2 Igangværende slutspil 

1. Division Otterup HK 9  

2. Div. pulje 2 

HC Odense Herrer 1 Oprykning til 1. Division 

GOG Håndbold 2 2  

Faaborg ØH 5  

SUS Nyborg 7  

 Svendborg HK 11 Nedrykning 3. Division 

3. Div. pulje 4 

HC Odense Herre 2 4  

Tommerup HK 5  

SUS Nyborg 2 6  

Søndersø IF 7  

IF Stjernen  9  

Svendborg HK 10 Placeres som nr. 12 – Nedrykning til Fynsserien 

3. Div. pulje 5 Kerteminde HK 7  

 TPI Odense 10 Nedspilskampe - Bliver i 3. division 

 

Fynsk oprykning- og oprykningskampe fra Fynsserie til 3. division 

Række Hold Evt. bemærkning 

Herrer  
OH 77 Odense Direkte oprykning til 3. division 

Aarup BK Håndbold Opspilskampe – forbliver i Fynsserien 

Damer  
Faaborg ØH Direkte oprykning til 3. division 

DSIO Odense Opspilskampe – Rykket op i 3. division 
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Ungdom Øst divisioner 

 

Danmarksmesterskab 

 

  

Række Hold Placering 

U-18 Drenge Liga 

GOG Håndbold 1 

SUS Nyborg 2 

Gudme HK 3 

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

U-18 Drenge 1. division B 

HC Odense Ungdom 3 

Østfyns HK 4 

DHG Odense 6 

U-16 Drenge Liga 
GOG Håndbold 2 

HC Odense Ungdom 6 

U-16 Drenge 1. division A 
Oure IE HK 4 

Strib Idrætsefterskole 6 

U-16 Drenge 1. division B, Pulje 1 
Hjemly IE Hillerslev 2 

Oure Elite Håndbold 3 

U-18 Pige Liga 
HC Odense Ungdom 3 

Gudme Oure GOG Sydfyn 4 

U-18 Pige 1. division A Svendborg HK 5 

U-18 Pige 1. division B, Pulje 1 
TPI Odense 1 

Højfyn Håndbold HF 2 

U-16 Pige Liga 
GOG Håndbold 2 

Næsby IF 4 

U-16 Pige 1. division A 
HC Odense Ungdom 1 

Oure IE HK 4 

U-16 Pige 1. division B, Pulje 1 Hjemly IE HK 1 
 

 Oure IE HK 4 

Række Hold Placering 

U-18 Drenge 
GOG Håndbold Nr. 3 - Bronze 

SUS Nyborg Nr. 4 

U-16 Drenge GOG Håndbold Nr. 3 - Bronze 

U-14 Drenge GOG Håndbold 
Nr. 1 - 

Danmarksmester 

U-18 Pige   

U-16 Pige GOG Håndbold Nr. 3 - Bronze 

U-14 Pige   
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Årets gang 

Der har også i det forløbne år været gang i håndbolden på Fyn. Ud over vore normale 

turneringstilbud har vi også i samarbejde med DHF afprøvet forskellige elementer i spillet for de 

yngste spillere. Disse erfaringer vil på længere sigt danne grundlag for valg af banestørrelse, 

boldstørrelse og turneringsformer for de yngste spillere. Husk det er stadig muligt at søge støtte til 

opstrengning af kortbaner i hallerne. 

Der var igen rekorddeltagelse i Beach Håndbold, på Fyn deltog 532 hold i de fynske stævner, og jeg 

vil igen gerne rose de foreninger, der påtager sig det store arbejde med at arrangere og afvikle 

stævnerne i samarbejde med FHF. 

Arbejdet med at ”Knække kurven ” er afsluttet, og der er i et samarbejde mellem DIF, DGI og DHF 

startet et nyt projekt op, der hedder ” Bevæg dig for livet”. Dette skal selvfølgelig føre til, at vi får 

øget antallet af spillere på både Fyn og på landsplan. 

FHF har knækket kurven. Vi var ved sidste optælling af medlemmer steget med 454, og denne 

stigning vil vi arbejde meget for, at den fortsætter i de kommende år. 

Lykkeliga er et nyt begreb inden for håndbolden. Det er et tilbud til handicappede, så de også kan 

opleve glæden ved at lege og spille håndbold ud fra deres evner. BR66 arrangerede stævne for 

disse hold d. 7. april, hvor der deltog klubber fra Ålborg i nord til Nyborg i Øst. I alt deltog 7 

foreninger og 96 glade spillere denne lørdag og både spillerne, forældrene og alle vi andre, der var i 

hallen, oplevede et fantastisk arrangement, der var fyldt med glæde, latter, fællesskab, intensitet og 

højt humør. Stor tak til lederne fra BR66 for indsatsen. Heldigvis er andre fynske foreninger også 

startet op med et tilbud til handicappede børn og unge, også en stor tak til disse foreninger. Skulle 

der være flere, der overvejer opstart af dette tilbud, er jeg sikker på, at I kan få gode råd hos lederne 

fra BR66. 

Elitehåndbold på Fyn 

Der er stadig stor interesse for tophåndbold på Fyn. 

Vi har lige fejret to oprykninger til 1. division. DHG vendte efter 1 år tilbage til 1. division damer og 

HC Odense`s herrer rykkede endelig op i 1. division. Der er vigtigt, at Odense igen er på landkortet 

inden for eliten i herre håndbold. 

De 2 fynske ligahold har gjort det fantastisk. De blev begge nr. 2 i grundspillet og fik dermed hver 2 

point med over i slutspillet. Odense HC er i skrivende stund næsten sikker på at være i semifinalen. 

Herrerne fra GOG starter deres slutspil i denne uge, og de er blandt favoritterne til at nå semifinalen. 

Det vil være meget flot, hvis vi i den kommende sæson igen har internationale kampe på Fyn både 

hos damerne og herrerne. 
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Afslutning 

Jeg vil gerne takke alle, der har bidraget til, at HÅNDBOLD igen har haft et fantastisk år på Fyn. Det 

gælder de mange frivillige i foreningerne, dommerne og de frivillige i FHF. Uden jeres indsats var 

det ikke muligt at glædes over fremgangen på Fyn såvel medlemsmæssigt som resultatmæssigt. 

Som afslutning vil jeg gerne opfordre alle foreninger til at deltage i repræsentantskabsmødet d. 7. 

maj på hotel Scandic i Odense. Det er her I kan gøre jeres indflydelse gældende. 

Til sidst en meget stor TAK til de ansatte i FHF for jeres store og altid positive indsats i dagligt yder 

for håndbolden på Fyn. 

 

TAK FOR INDSATSEN 

Mogens Mulle Johansen 

Formand 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Konsulentens beretning 

Karavanen – Landets måske bedste rekrutteringsprojekt 

Der blev i denne sæson sat endnu flere ressourcer af til karavanen. Det er helt fantastisk, og vi har i 

denne sæson haft ca. 2400 børn igennem karavanen. Konceptet får stor ros fra skolerne, og det er 

med til at skabe omtale for den lokale forening. Dette besøg og synligheden er med til at skabe flere 

medlemmer til foreningen. Flere foreninger ser nye medlemmer allerede samme dag, som besøget 

har været forbi. Der er i forbindelse med Knæk Kurven udviklet flere materialer, som i de kommende 

år kan være med til at skabe stor variation i besøgende ift. aktiviteter samt bruges som inspiration til 

lærerne på skolerne. 

Knæk kurven projektet 

Projektet havde sin ende pr. 31. januar. Det har været en stor mundfuld men også en spændende 

periode. Der er ingen tvivl om, at der er fyldt med energi og gode menneske i håndboldklubberne på 

Fyn. Der er mange spændende initiativer rundt omkring, og de fleste steder smitter det positivt af på 

foreningslivet og medlemstallet.  

Der er i projektperioden gennemført 302 foreningsforløb, oprettet 45 kommunenetværk, uddannet 

321 mentorer, afholdt 469 karavanebesøg, oprettet 207 samarbejdsaftaler mellem foreninger og 

skoler og lavet 9 undersøgelser af årgang 00/01. Måler vi på tallene for perioden, så er 

medlemsflugten stoppet. På Fyn er der en lille stigning, det er super positivt og udelukkende jer 

foreningers fortjeneste. 

De Unge Halse 

Årets pokalfinaler i Ullerslev var igen vellykkede. Der var god stemning i hallerne og mange positive 

mennesker på trods af kåring af vinder og taber. Vi havde en grov optælling af tilskuere til den første 

U-10 finale, som i øvrigt gik helt til straffekast. Der var ca. 450 tilskuere i hallen, da tingene skulle 

afgøres. Mon ikke pigerne i kampen vil huske denne oplevelse? 

Vi har i denne sæson udviklet et rekrutteringsprojekt for unge- og seniorspillere. Da det blev udbudt 

via cirkulæret, var der desværre ikke den store søgning på det. Vi vil forsøge os en gang til, hvor vi 

ændrer en smule i proceduren. Håbet er at skabe et nyt hold pr. forening, der deltager i projektet.  

Afslutning 

Et stort projekt lukker ned og nye initiativer starter op. Der venter os en sæson, hvor der bliver rullet 

nye projekter ud til klubberne. Dem vil I høre meget mere om i den kommende tid. Der skal bl.a. 

være en landsdækkende håndboldevent d. 5. januar 2019, så sæt allerede kryds i kalenderen nu. 

Der skal lyde en stor tak til alle foreninger for konstruktive snakke, spændende udfordringer, gode 

snakke og stor energi i vores fælles passion – HÅNDBOLDEN. 

 

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 vores egne aktiviteter, deltager vi aktivt i Beach Handball på Fyn samt 

er repræsenteret i diverse faggrupper i DHF.  

I sæsonen 2017/2018 var vi følgende i udvalget, Trine Wenholt, Martin Bønløkke, Rikke Stendahl, 

Anne H. Lyngså, Camilla Svendsen, Mads S. Strate samt formand Anne Kruse. 

 

Totalhåndbold. 

Vi er stadig det forbund, som har flest hold til 

vores stævner for U-5, U-6, U-7 og U-8. Vi er 

også det forbund, som har størst fleksibilitet 

og flest stævner. Det er helt fantastisk, at så 

mange børn kommer ud og spiller kamp. I år 

har der i gennemsnit pr. stævne deltaget 128 

hold.  

De nye regler er så småt blevet spillet ind. Vi 

oplever færre henvendelser fra trænere, som 

er frustreret over et eller andet. Vi vil dog fra 

udvalget opfordrer til at overveje jeres 

tilmeldinger. Har klubben et C-række hold 

med til de første stævner, behøver de ikke 

være i C-rækken hele sæsonen, det er en del af den gode service og fleksibilitet, vi har her på Fyn. 

Vi vil gerne opfordre til, at I ude i klubberne vurderer, om jeres hold er korrekt tilmeldt.  

Vi venter stadig i spænding på en landsdækkende evaluering af totalhåndbolden, men dette er 

udsat, til de nye ulige årgange er implementeret.  

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. Så kæmpe stor tak for et godt samarbejde.  

Ulige årgange 

Vi ser allerede nu frem til 2019/2020, 

med det vedtagende ulige årgange. Vi 

skal i gang med nytænkning, det bliver 

spændende med noget nyt i 

håndbolden. Vi ser her en mulighed for 

at få kigget på banestørrelse, bold mm.  

På Fyn havde vi den 24. marts 

teststævne for U-9, hvor der var 

observatører fra SDU til at kigge på 

spillerne, hvad er bedst svarende til 

deres alder.  
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Følg med det næste års tid så I ved, hvad der kommer til at ske. Vi har jo længe haft tilbud til U-9 i 

form af vores spillestævner, men hvad skal der reelt udbydes til sæsonen 2019/2020.  

Minihåndboldskole 

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

det er skønt. Vi har fra udvalgets side valgt at lade minihåndboldskolen gå på pause. Vores indtryk 

er, at der er nok tilbud til de små, og tilmeldingerne til miniskolen har også været faldende de sidste 

par år. Da skolen blev oprettet, havde vi ikke så mange stævner/tilbud, som vi har i dag.  

U-10 og U-12 stævner 

Vores U-10 stævner kører, som de har gjort i mange år, det vi kan se er, at flere og flere vælger den 

løbende turnering, derfor er tilslutningen til stævnerne ikke den samme. Vores holdning er dog, at så 

længe spillerne er ude og spille, så gør det ikke så meget, om det er til stævnerne eller hver søndag. 

Sidste år havde vi pr. stævne i gennemsnit 54 hold, denne sæson har der kun været 46 hold. 

U-12 stævnerne er i denne sæson kommet under vores administration, fra før at have ligget hos 

Turneringsudvalget. Vi kan se på statistikkerne, at flere klubber tilmelder hold til stævnerne, og det 

er vi rigtig glade for.  

Kortbane 

Sidste år skrev jeg om kortbane, at vi ville forsøge os med nogle stævner. Der er i år afholdt 3 

stævner som en erstatning for vores spillestævner. Til første stævne deltog 6 hold, ved de næste to 

stævner lavede vi en suveræn fordobling med 12 hold. De klubber som deltager melder tilbage, at 

det er en fantastisk måde at spille håndbold på, børnene lærer meget mere om spillet, når de ikke 

skal ”transporterer” bolden så langt.  

DHF opfordrer flere til at søge om tilskud til banen, og der er penge til det.  

Tilskud til etablering af kortbaner 

Vi opfordrer til, at I tilmelder jer vores stævner og prøver det af. I vil ikke fortryde det. 

U-8 Beach Handball. 

I 2 sæsoner har vi nu afprøvet U-8 Beach Handball. 

Første gang havde vi kun 2 hold tilmeldt, sidste år var 

der 4 hold, så en fordobling af hold. Vi kunne godt 

tænke os endnu flere U-8 hold til Beach stævnerne, så 

få fat i jeres U-8 trænere og sig til dem, der også er 

Beach Handball for dem. Det afholdes i år d. 3. juni i 

Nyborg.  

 

 

 

 

http://www.dhf.dk/boern-unge-og-motion/kortbane-og-totalhaandbold/ansoeg-om-kortbanetilskud/
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Tons og teknik.  

Nu har vi i nogle sæsoner med stor succes afholdt tons og teknik for U-12 spillere, næste sæson 

udvider vi til at holde noget tilsvarende for U-14. Vi 

tilbyder noget god håndboldtræning om 

formiddagen, og om eftermiddagen er det altid 

noget alternativt. I år har de været til skydning, 

jumping fitness, samt i springcenter. 

Facebook. 

Vi har i mange år opfordret til at følge os på 

Facebook. FHF lancerede ved sidste års 

repræsentantskabsmøde en fælles FHF 

facebookside. Vi opfordrer til at gå ind og følge og 

syntes godt om. Her vil man kunne følge alt, hvad 

der sker i fynsk håndbold. På Facebook, er der 

også konkurrencer, bl.a. var der i år en konkurrence om at 

kunne kører til kamp i en rigtig bus.  

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 håndbold- 

interesserede. 

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.  

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 et af de mange 

arrangementer.  

Tak for kampen og fairplay spil 

 

Anne Kruse  

Formand, Børne- og Ungdomsudvalget 
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Året der gik 
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Uddannelse- og Talentcenterudvalget 

Talentcenter 
Talentcenteret har i år bestået af to årgange, årgang 02 på drengesiden og årgang 03 på pigesiden. 

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

udvikling hos spillerne. Der er en god dialog med trænere og foreninger til de spillere, der deltager i 

Talentcenteret, og vi kan se, at flere trænere er engagerede og møder op til træningen og til de 

møder, der har været. Det giver ude tvivl spillerne en større tryghed og derved en bedre udvikling til 

træning. På drengesiden blev trænerstaben ændret efter sommerferien, da Julie Loop ikke længere 

havde mulighed for at træne om onsdagen. Ole Bruun Andersen sprang til som træner sammen 

med Lasse Jørgensen. Som noget nyt har trænerne fra Udviklingscentrene for drenge på skift 

fungeret som hjælpetrænere i Talentcenteret for drenge. 

Udviklingscenter 
Sæson 2017/2018 har været en god sæson for Udviklingscentrene. Der har været en god søgning til 

centrene, hvor der i gennemsnit har været tilmeldt 25 spillere til hvert center.  

Spillere og trænere fortæller, at det har været lærerigt at deltage i træningen, hvor flere af spillerne 

giver udtryk for, at det er sjovt at træne sammen med andre spillere, der ligeledes brænder for 

sporten. 

Udviklingscenteret skal ikke ses som et talentprojekt, derfor skal man 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. 

Udviklingscentrene skulle desuden ses som en mulighed for trænerne for at udvikle sig, da de skulle 

inddrages i træningen og i samarbejde med hinanden udvikle nye kompetencer. Det har desværre 

været svært at få klubtrænerne til at deltage, da de hellere vil iagttage træningen fra bænken. I den 

kommende sæson ændrer vi konceptet, så det er muligt at deltage i træningen, hvis man har lyst, 

men man er også meget velkommen til blot at iagttage træningen.   

Der skal lyde en stor tak til alle de trænere, der har været en del af Talent- og Udviklingscenteret i 

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

Uddannelse 
Uddannelsesåret 2017/2018 har budt på både ordinære kurser og inspirationskurser. 

Der har i denne sæson været fokus på kursusåret, derfor har der ikke været udbudt helt så mange 

børnetrænerkurser og træneruddannelsesmoduler som tidligere. Der har dog været en øget søgning 

til de kurser, der har været udbudt.  

Næste sæson forventer vi, at hele børnetræneruddannelsen vil blive udbudt samt det meste af 

træneruddannelsen. 

Vi har med TRU forsøgt at anvende nye læringsmetoder, her iblandt 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. 

Der er ingen tvivl om, at breddetrænerne er rygraden i langt de fleste foreninger, de har derfor 

enorm indflydelse på at fastholde de unge mennesker gennem spændende og lærerig træning. Det 

er derfor glædeligt, at så mange søger inspiration og ny viden gennem de kurser, vi tilbyder, og vi 

håber, at endnu flere foreninger i det kommende år vil prioritere uddannelsen af deres trænere 

højere og dermed styrke deres forening. 

Joakim Pedersen  

Formand for Uddannelse- og talentcenterudvalget  
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Turneringsudvalget 

Turneringen 2017/2018 afsluttedes søndag den 8. april. Efterfølgende er der afholdt 

Fynsmesterskaber lørdag den 14. april i Bogense. Desværre var der igen i år et par afbud, og det er 

ærgerligt, når programmet er lagt, men ellers forløb dagen på tilfredsstillende vis. Som skrevet 

sidste år håber Turneringsudvalget fortsat på, at klubberne vil tage Fynsmesterskaberne seriøst og 

være med til at afvikle dem og undgå afbud! 

 

Turneringsudvalget vil tillade sig at betegne årets turnering som godkendt uden nogle væsentlige 

problemer undervejs. Der har været meget få henvendelser til administrationen og udvalgets 

medlemmer omkring turneringsafviklingen, det tolker vi fortsat som tilfredshed fra vore klubber. 

Det årligt tilbagevendende møde for de fynske klubber sammen med turneringsudvalget blev 

desværre aflyst pga. for få tilmeldte klubber, det synes vi stadig er ærgerligt, da et sådant møde 

giver gode muligheder for at snakke om turnering i et mindre forum, og der er mulighed for at 

udveksle erfaringer mellem de deltagende klubfolk – vi forsøger selvfølgelig igen næste år! 

Den netop overståede turnering var den første turnering med et fælles turneringsreglement for hele 

landet, og der er virkelig blevet taget godt imod det nye reglement – p.t. bliver reglementet 

gennemgået for eventuelle finjusteringer. I forlængelse af ovennævnte bør det også her nævnes, at 

der var stort fremmøde på de afholdte møder på Fyn omkring reglementets implementering. 

Pokalturneringerne er også i år afviklet på yderst tilfredsstillende vis og Ullerslev Budcentrals 

Ungdomspokalturnering - blev afsluttet med endnu et succesfyldt stævne i Ullerslev Kultur- og 

Idrætscenter lørdag den 3. marts med SUS Håndbold som arrangør sammen med De Unge Halse 

fra FHF. Stævnet forløb rigtig fint, og de mange tilskuere gjorde det igen til en stor og meget positiv 

oplevelse for de deltagende hold – og det er endnu engang værd at bemærke, at arrangørklubben 

gør en kæmpeindsats for, at alt skal forløbe godt! 

Ungdomsdivisionerne er atter afviklet i et godt samarbejde med HRØ og med en ny struktur i U-18 

rækken. De fynske klubber har været meget tilfredse med denne nye struktur, og vi håber på, at 

denne struktur også kan bruges i U-16, om det bliver sådan vides ikke i skrivende stund. FHF er 

pænt repræsenteret ved DM med 2 hold i U-18 drenge samt 1 hold i U-16 piger, U-16 drenge og U-

14 drenge. 

 

FHF Sponsorer 

Talent- og udviklingscenter Beach Handball 
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Kampflytninger 

Der er fald i det samlede antal flytninger. Dette skyldes, at vi i denne sæson har indført elektroniske 

flytninger, så foreningernes ledelse skal flytte kampene, hvor trænere tidligere har kunne gøre det 

selv. Dette har resulteret i færre flytninger. Desuden er foreningerne også blevet bedre til at flytte 

kampe tidligere end 30 dage før kampene, hvilket gør kampen gratis at flytte, og derfor ikke er med i 

denne opgørelse. 

Sæson              Antal   

2017/2018   96   

2016/2017 115 

2015/2016 138 

2014/2015 119  

2013/2014 174 

2012/2013 194 

2011/2012 189  

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  02 (07)  40 (34)       

U-10 Drenge  14 (08)  43 (34)       

U-12 Piger  21 (18)         57 (60)              

U-12 Drenge  15 (20)        48 (53)             

U-14 Piger  23 (16)        59 (53)          

U-14 Drenge   22 (10)         51 (40)            

U-16 Piger  08 (05)    

(08)     

 27 (29)           

U-16 Drenge  04 (06)          17 (23)            

U-18 Pige  00 (00)     13 (06)       

U-18 Drenge  00 (00)    08 (07)       

I alt  109 (91)          363 (339)       

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

Igen i 2017 fik vi 6 rigtige fantastiske stævnedage, hvor vi igen slog deltagerrekord 532 hold, og vi 

håber, at den positive udvikling fortsætter til årets stævner.  

Til stævnerne i 2018 har vi fået ny titelsponsor, Ullerslev Budcentral har valgt også at være sponsor 

på stranden, så stævnerne er døbt om til Ullerslev Budcentral Beach Handball Tour.  

Vi håber, at vi ses på en af strandende til sommerens stævner. 

Indberetninger og protester 

Der er i sæsonen modtaget 101 indberetninger, hvilket stort set er identisk med sidste sæson. Der 

er i sæsonen behandlet 10 protester, et fald på to i forhold til sidste sæson.  

Til slut vil jeg gerne sige tak til alle de fynske klubber, kontorets personale og udvalgets medlemmer 

for samarbejdet i det forløbne år – vi er allerede i gang med næste sæson! 

Bjarne Knudsen 

Formand for turneringsudvalget 

FHF Sponsorer 

Tøj og materialesponsor Hoved- og titelsponsor Ungdomspokal 

 

 

Talent- og udviklingscenter Tøj- og materialesponsor 
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Dommerudvalget 

Vi har i endnu en sæson kunne dække samtlige kampe med uddannede FHF dommere, hvilket er 
ca. 7.500 kampe. Dette kræver en kæmpe indsats af vores dommerpåsætter, Christian Petersen, 
som med et stort logistisk arbejde altid får enderne til at hænge sammen, så vi har dommere i alle 
haller til alle kampe. Det er uden tvivl en stor opgave, og vi påskønner Christians indsats. 

Vi har i den forgangne sæson fået fire nye 2 divisionsdommere, Kim Eriksen, Richard Smed, Teodor 
Mygind og Dennis Lassen. Begge par har haft en god sæson, og Kim og Richard sluttede sæsonen 
af med at blive udtaget til DM for U-14. 

Der har været afholdt flere dommerkurser, alle med en del kursister, som efterfølgende er kommet i 
gang med at blive dommer. I forbindelse med det sidste kursus, prøvede vi en ny metode af, så 
kursisterne både fik en teoretisk lektion sammen med en praktisk lektion, så de efter kurset var klar 
som dommere. Dette var en stor succes, og det er den form for kurser, vi vil gennemføre i den 
kommende sæson. 

Selv om vi har mange aktive dommere i FHF, så skal I huske, at vi altid har brug for en ekstra med 
fløjten, der er altid plads til endnu en dommer. Samtidig skal I huske, at man som dommer også 
tjener lidt gode lommepenge, og ikke mindst får dommerhvervet og den erfaring med til sit CV i en 
evt. kommende erhvervsuddannelse. Hold øje med vores hjemmeside, hvornår det næste kursus 
løber af stablen. 

Vi har for nyligt afholdt evalueringsmøde for ca. 50 dommere. Denne aften havde vi inviteret 5 

trænere, som gav vores dommere kamp til stregen. Vi havde en rigtig god dialog mellem trænere 

og dommere, og det er noget, vi også fremadrettet vil have fokus på at have, og vi opfordre til den 

gode dialog mellem trænere, spillere og dommere. 

Årets dommerpar blev i år Kim Eriksen og Richard Smed. 

En særlig påskønnelse var der til Michael Andersen og Poul Erik Reinewald  

Vi arbejder stadig på, at vores nye Dommerudvalg i DHF kommer til at fungere optimalt. Udvalget 
har ansvaret for de fleste af vores dommere, da deres område er fra 2. div. og nedefter. 

Fra FHF har vi i udvalget Jesper Kirkholm Madsen til at varetage vores fynske interesser. Jeg har 
store forventninger til, at det kommer til at fungere. 

Til sidst vil jeg gerne takke for et rigtig godt samarbejde til FHFs bestyrelse, Dommerudvalget og 
ikke mindst Brian Nielsen og hans altid veloplagte stab på kontoret. 

Per Rasmussen 

Formand for dommerudvalget 

Årets dommer 

Poul Erik Reinewald Michael Andersen 
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Indstillingsdommere 

Talentgruppen har i år bestået af 8 dommerpar, hvor alle har fået minimum 4-6 udviklinger. 

Som noget nyt har vi i år arbejdet med handlingsplaner som et arbejdsredskab for hver dommer. Vi 

har i september måned haft et arrangement, hvor de blev gennemgået under en samtale med hver 

enkelt dommer. I samme forbindelse var dommerne selv med til at lave en liste med krav for at 

deltage i Talentgruppen. Der har været koblet en mentor på nogle af parrene, som har givet en god 

udvikling.  

I november havde vi et arrangement i samarbejde med Føl og Fokus dommerne. Til dette var der en 

god opbakning og deltagelse. Claus Ulrik Nielsen kom og gav undervisning i tolkning af regel 8. 

Det sidste arrangement vi plejer at afholde i februar kommer i forbindelse med Beach Handball 

stævnerne. 

Der har i år været et dommerpar i indstilling til 2. div., de blev desværre sorteret fra til jul.  

Dennis Lassen 

Udvikling 

Vinterturneringen 2017 / 2018 er nu sluttet, og det er gået godt med at udvikle og vejlede alle vores 

aktive og nye dommer i denne sæson. 

Vi har i alt udviklet og vejledt i 227 kampe, som er fordelt som flg. 

3. division  Udviklet i 16 kampe 

Herre Fyns Serie Udviklet i 59 kampe 

Dame Fyns Serie Udviklet i 4 kampe 

Herre Serie 1  Udviklet i 52 kampe 

Dame Serie 1 Udviklet i 2 kampe 

Herre Serie 2 Udviklet i 29 kampe 

Dame Serie 2 Udviklet i 3 kampe 

Herre Serie 3 Udviklet i 6 kampe 

Dame Serie 3 Udviklet i 1 kamp 

Øvrige ungdoms kampe Udviklet i 55 kampe 

Alex Jeppesen 

Sponsor dommertøj 
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Følordning & nye dommere 

Der er i denne sæson 15 personer, som har bestået FHF dommerkursus, hvoraf 11 er aktive 

dommere p.t. 

Vi har haft en del fokus på at beholde de nye dommere, bla. får de nu den praktiske del sammen 

med teorien i forbindelse med dommerkurset. Derefter bliver de tilsagt et stævne med vejledning, 

hvor træner/leder bliver orienteret om, at det er nye dommere, der dømmer. 

Vi har stadig en fast mentor tilknyttet nogle dommere, andre afprøver vi ret hurtigt i to-

dommersystem og som noget nyt, har vi tilknyttet en kvindelig divisionsdommer til at følge pigerne. 

Alle 3 modeller for at beskytte/coache de nye dommere bedst muligt. 

Generelt ligger denne gruppe på 4-7 vejledninger pr. sæson, lidt afhængig af ambitioner og 

tilgængelighed 

Der er i denne sæson sendt to par videre til talentgruppen, og fremadrettet ser det rigtigt godt ud, 

stadig med tanke på lidt tålmodighed, da det hurtigt kan gå for stærkt og derved give negative 

oplevelser. 

Socialt har vi været samlet til en midtvejssamling i Odense Idrætshal, hvor vi havde Claus Ulrik til at 

gennemgå Regel 8 (progressiv bestrafning), det er dér, ALLE nye dommere har størst problemer. 

Det var en god aften, hvor der også blev diskuteret på kryds og tværs omkring nogle 

videosekvenser etc. 

Næste sociale arrangement bliver i forbindelse med Beach Handball i Nyborg, programmet ligger 

endnu ikke fast, dog ved vi det bliver med overnatning og lidt bålhygge om aftenen. 

Det er igen i år vores mål, at vi får så mange som muligt ud at dømme Beach Handball, det vil være 

godt socialt samtidig med, det er en anderledes og sjov måde at dømme håndbold på. 

 

Henrik Damgaard  

 

 

  

Årets Talentdommere 
Kim Eriksen og Richard Smed 
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Regnskab 2017 

Overordnet et tilfredsstillende regnskab som viser et resultat på niveau med budgettet.  

Som informeret på sidste års repræsentantskabsmøde har vi valgt at budgettere med underskud.  

 

Uddybning af væsentlige afvigelser: 

REGNSKAB: 

Turneringsindtægter: 

Flytning af kampe er faldet markant. Det skyldes at klubberne er blevet opmærksomme på priserne, efter at I 

selv skal flytte via Haandoffice. Det betyder flytning i god tid for at spare på udgifterne. 

Andre indtægter: 

Renteindtægterne er igen mindre end budget primært pga. negativ rente af indestående.  

Aktiviteter/Arrangementer: 

Den største afvigelse er på Beach. Overskud mindre end budgettet pga. flere forskellige udgifter. B.la. havde 

vi en større udgift til de arrangerende foreninger i form af holdtilskud, og desuden havde vi flere dommere og 

hjælpere på stranden end forventet, og dermed steg driftsudgifterne hertil mere end forventet.  

Landspokalturnering viser faldende indtægter – færre hold tilmeldt 

Ungdomspokalen viser stigende indtægter – flere hold tilmeldt 

Ærø puljen: 

Nettotal. Viser indtægt tkr. 34 mod budget minus tkr. 4 

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: 

Samlet på budget.  

Kopimaskine og kontorartikler – der er leaset ny maskine som ikke var forventet i budgettet. 

Inventar – kontoret er renoveret i forbindelse med at der skulle trækkes nyt el i hele huset. Der er indkøbt nyt 

inventar. 

Møder og repræsentation: 

Viser fald idet der er sparet på udgifterne til mødeaktiviteter. 

Bestyrelse og Udvalg: 

Generelt besparelse på alle punkter. 
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BALANCE: 

Aktiver: 

Indestående i banken er steget primært pga. større indtægter end udgifter pr. 31.12 i dommerpuljen – se 

under passiver 

Tilgodehavender foreninger er udlignet i 2018. Der er ikke skyldige tilgodehavender ud over almindelig drift.  

 

Passiver: 

Dommerpuljen er igen steget. Vi budgetterede med større km-godtgørelse end de faktiske tal. Desuden er der 

administrativt sparet på km-godtgørelsen, idet vi hele tiden arbejder med at dommerne kører endnu mere 

effektivt. 

Vi har nedsat minutfaktoren og det skulle gerne slå igennem i 2018. Tallet er fortsat kun en status pr. 31.12. Vi 

udfærdiger endeligt regnskab pr. 30.6 som sendes til jer alle. 

Vi forventer p.t. at kunne nedsætte minutfaktoren igen i efteråret 2018. Udmelding sammen med regnskabet i 

august 2018. 

Vi har anvendt en del af henlæggelserne – primært nye gulve på kontoret. Denne post forventes at være brugt 

i 2018.  

 

Carsten Madsen 

Økonomiansvarlig 
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Regnskab 2017 

 

 

 

Indtægter Regnskab 2017 Budget 2017 Regnskab 2016

Turneringsindtægter  

Klubgebyr inkl. holdfællesskaber -277.125 -268.355 -268.612

Startgebyr -1.328.304 -1.371.880 -1.378.135

Deltagergebyr, stævner -330.438 -344.600 -373.688

Flytning af kampe -57.678 -104.400 -88.738

Trukne hold -20.450 -18.750 -21.000

Bøder og indberetninger -261.825 -243.510 -255.300

Dispensationer -40.550 -50.000 -23.100

Protester -750 -6.620 -500

Turneringsindtægter i alt -2.317.120 -2.408.115 -2.409.073

Andre indtægter

Div. salg -2.400 -1.800 -3.000

Renteindtægter og gebyrer -44.539 -72.000 -35.680

Sponsorindtægter -68.125 -47.500 -17.813

Andre indtægter i alt -115.064 -121.300 -56.492

Indtægter i alt -2.432.184 -2.529.415 -2.465.565

Aktiviteter / Arrangementer

Udlån af materialer 2.074 -6.250 3.337

Landspokalturnering - Netto -16.414 -29.975 -19.044

Årets breddeforening 2.500 2.500 2.080

Bropulje -7.200 0 -7.800

Niveaustævner -14.317 -7.825 -18.475

Beach Handball - Netto -17.740 -41.029 43.606

Ungdomspokalturnering -38.013 -28.470 -43.353

Fairplaykampagne 0 0 0

Aktiviteter / Arrangementer i alt -89.110 -111.049 -39.649
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Udgifter Regnskab 2017 Budget 2017 Regnskab 2016

Turneringsudgifter

Kontingent DHF, Bropulje og forsikringer DIF 157.001 154.509 154.269

Medaljer, overrækkelser og øvrige turneringsudg. 33.669 28.236 25.083

Holdlicens DHF inkl. U-10 22.154 19.720 20.808

U-5 - U-10 stævner 19.313 27.500 29.875

Holdtilm.  HRØ, JHF, DHF 80.000 70.000 71.460

Adm. gebyrer HRØ, JHF, DHF 0 0 0

Turneringsudgifter i alt 312.137 299.965 301.495

Ærø puljen Regnskab 2017 Budget 2017 Regnskab 2016

Ærø puljen - Netto -34.300 4.196 -28.571

Administration

Personaleudgifter 1.730.012 1.778.327 1.657.240

Feriepengeforpligtigelser -24.700 10.000 -5.280

Kontorets drift inkl. møder 39.854 46.600 35.617

EDB udgifter 28.204 1.000 29.205

Hjemmeside samt IT-DIF 118.900 110.000 118.500

Porto inkl. afgifter og frankeringsmaskine 18.462 12.500 17.696

Telefoni 47.959 42.000 54.726

Kopimaskine og kontorartikler 63.513 47.700 44.979

Inventar 33.849 10.000 17.335

Dommeradministration -110.000 -110.000 -110.000

Gebyrer lønsystem, bank m.m.. 16.941 12.600 15.775

Administration i alt 1.962.993 1.960.727 1.875.793

Møder og repræsentation

Rep. Møder, repræsentation m.m. 59.525 70.500 91.542

TC aktiviteter

Talent- og udviklingscenter - Drift 119.936 122.540 72.198

Kurser

Kurser -20.862 -7.362 -13.101

Børne- og Ungeaktiviteter

Børne- og ungdomsarrangementer -18.010 8.778 15.999

Bestyrelse og udvalg

Bestyrelse og forretningsudvalg 57.412 61.050 57.644

Turneringsudvalg 27.043 25.795 33.046

Dommerudvalg 17.557 20.026 21.256

Børne- og ungdomsudvalg 14.784 19.049 16.248

Uddannelse- og Talentcenterudvalg 4.784 10.030 4.792

De Unge Halse 2.656 13.853 3.982

Events og udviklingsprojekter 44.480 39.650 36.513

Fællesudgifter - alle udvalg 25.475 39.570 45.325

Bestyrelse og udvalg i alt 194.191 229.023 218.806

Udgifter i alt 2.575.609 2.688.367 2.534.160

Årets Resultat (underskud) 54.315 47.903 28.945
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A K T I V E R 2.017 2.016

Kassebeholdning 2.888 120

Danske Bank 1.369.347 1.250.292

Tilgodeh. foreninger   167.137 161.826

Værdipapirer - kursværdi 926.586 923.197

A K T I V E R    I A L T 2.465.958 2.335.435

P A S S I V E R 2.017 2.016

Dommerpulje, saldo 788.945 578.003

Skyldig A-skat 32.538 39.428

Skyldig AM-bidrag / ATP 12.345 13.467

Periodeafgrænsningsposter 41.929 58.563

Diverse kreditorer 291.876 243.856

Feriepengeforpligtelser 124.193 148.842

Henlæggelser til investeringer 68.961 97.179

Kapitalkonti

Jubilæumskonto 92.531 92.531

Ungdomskapital 169.901 169.901

Egenkapital 842.740 893.666

P A S S I V E R    I A L T 2.465.958 2.335.435

Kapitalforklaring

Egenkapital primo 893.666 919.210

Kursregulering 3.389 3.401

Årets resultat -54.315 -28.945

Egenkapital ultimo 842.740 893.666

Forpligtigelser

Leasing m.v.. (restforpligtigelse kopimaskine - 48 md.) 96.300

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.

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2017

Revisorpåtegning

Foranstående årsregnskab er gennemgået efter foreviste bilag på grundlag af den af FHF foretagne 

løbende bogføring og opstillede regnskab.



                              Repræsentantskabsmøde 2018                               

 Side 30 
    

Ungdomspokalfinaler 2018 

  

  

  
Hoved- og titelsponsor: 

 

  
 

 



                              Repræsentantskabsmøde 2018                               

 Side 31 
    

Budget 2018 

Indtægter Budget 2018 Regnskab 2017 

Turneringsindtægter       

Klubgebyr inkl. holdfællesskaber -283.920 -277.125 

Deltagergebyr, stævner -376.550 -330.438 

Startgebyr  -1.440.700 -1.328.304 

Flytning af kampe -62.500 -57.678 

Trukne hold -21.000 -20.450 

Bøder og indberetninger  -249.645 -261.825 

Dispensationer -40.000 -40.550 

Protester -3.394 -750 

Turneringsindtægter i alt -2.477.709 -2.317.120 

     

Andre indtægter     

Div. salg -900 -2.400 

Renteindtægter og gebyrer -57.000 -44.539 

Sponsorindtægter -53.500 -68.125 

Andre indtægter i alt -111.400 -115.064 

     

Indtægter i alt -2.589.109 -2.432.184 

     

Aktiviteter / Arrangementer     

Udlån af materialer  -5.000 2.074 

Landspokalturnering - Netto -18.395 -16.414 

Årets breddeforening 2.500 2.500 

Bropulje 0 -7.200 

Niveaustævner -11.600 -14.317 

Beach Handball - Netto -21.794 -17.740 

Ungdomspokalturnering -26.730 -38.013 

Fairplaykampagne 0 0 

Aktiviteter / Arrangementer i alt -81.019 -89.110 

      

Udgifter Budget 2018 Regnskab 2017 

Turneringsudgifter     

Kontingent DHF, Bropulje og forsikringer DIF  162.160 157.001 

Medaljer, overrækkelser og øvrige turneringsudgifter 29.290 33.669 

Holdlicens DHF inkl. U-10 19.686 22.154 

U-5 - U-10 stævner 27.500 19.313 

Holdtilmelding HRØ, JHF, DHF 70.000 80.000 

   

Turneringsudgifter i alt 308.636 312.137 
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Budget 2018 

Udgifter     

Ærø puljen Budget 2018 Regnskab 2017 

Ærø puljen - Netto -2.700 -34.300 

     

Administration     

Personaleudgifter 1.825.940 1.730.012 

Feriepengeforpligtigelser 10.000 -24.700 

Kontorets drift inkl. møder 48.600 39.854 

EDB-udgifter 26.000 28.204 

Hjemmeside samt IT-DIF 120.000 118.900 

Porto inkl. afgifter og frankeringsmaskine 12.500 18.462 

Telefoni 42.000 47.959 

Kopimaskine og kontorartikler 50.500 63.513 

Inventar 4.000 33.849 

Dommeradministration -166.000 -110.000 

Gebyrer lønsystem, bank m.m.. 12.600 16.941 

Administration i alt 1.986.140 1.962.993 

     

Møder og repræsentation     

Rep. Møder, repræsentation m.m.  70.500 59.525 

     

TC-aktiviteter     

Talent- og udviklingscenter - Drift 112.880 119.936 

     

Kurser     

Kurser  -17.698 -20.862 

     

Børne- og Ungeaktiviteter     

Børne- og ungdomsarrangementer 3.352 -18.010 

     

Bestyrelse og udvalg     

Bestyrelse og forretningsudvalg 55.075 57.412 

Turneringsudvalg 25.038 27.043 

Dommerudvalg 17.404 17.557 

Børne- og ungdomsudvalg 16.324 14.784 

Uddannelse- og Talentcenterudvalg 4.084 4.784 

De Unge Halse 9.921 2.656 

Events og udviklingsprojekter 41.671 44.480 

Fællesudgifter - alle udvalg 39.500 25.475 

Bestyrelse og udvalg i alt 209.017 194.191 

     

Udgifter i alt 2.670.128 2.575.609 

Årets Resultat (underskud) 0 54.315 
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Lørdag den 26. maj og søndag den 27. maj  –  Assens Strand v. Marinaen

Lørdag den   2. juni og søndag den 3. juni  –  Fyns Badestrand, Nyborg 

Lørdag den   9. juni og søndag den 10. juni  –  Kerteminde Nordstrand  

 

  



                              Repræsentantskabsmøde 2018                               

 Side 34 
    

 

Indkomne forslag 
Forslag til ændring af FHFs love 

1. Forslag fra FHFs bestyrelse 
Udvidelse af dommerudvalget med en person med valg i ulige år 

 

2. Forslag fra FHFs bestyrelse 
Uddannelses- og talentcenterudvalget skæres ned, så der fremadrettet kun er to medlemmer og en 

formand. Der vælges et medlem i ulige år og et i lige år. 

 

3. Forslag fra FHFs bestyrelse 

Nedlæggelse af Amatør- og ordensudvalget 

Fremadrettet vil vi følge DHF Turneringsreglement §9.17, hvor ankeinstans er Disciplinærinstans for øvrige rækker. 

 

4. Forslag fra FHFs bestyrelse 

Nedlæggelse af Arrangementsudvalget 

Udvalget har ikke været aktivt i længere tid. Forretningsudvalget og bestyrelsen varetaget disse opgaver. 

 

5. Forslag fra FHFs bestyrelse 

Diverse rettelser til lovene. – se de kommende sider 
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Paragraf Nuværende love Revideret lovforslag 

§3 Forbundets hjemsted er på Fyn i 
Region Syddanmark. 

Forbundets hjemsted er på Fyn 

§4 
Som medlem af forbundet kan 
optages håndboldspillende foreninger 
med hjemsted på Fyn, og 
omkringliggende øer i Region 
Syddanmark. 

Begæring om optagelse, ledsaget af 
foreningens love, indsendes i 2 
eksemplarer til forbundets 
forretningsudvalg, der træffer afgørelse 
om optagelse under ansvar over for 
Bestyrelsen og Repræsentantskabet. 

Enhver optagelse skal godkendes af 
DHF. 
 

Som medlem af forbundet kan optages 
foreninger med hjemsted på Fyn, og 
omkringliggende øer i Region 
Syddanmark. 

Begæring om optagelse, ledsaget af 
foreningens love, indsendes i 2 
eksemplarer til forbundets 
forretningsudvalg, der træffer afgørelse 
om optagelse under ansvar over for 
Bestyrelsen og Repræsentantskabet. 

Enhver optagelse skal godkendes af 
DHF og DIF.          
 

§5 
Udmeldelse kan ske med 3 måneders 
varsel til en 31. december. – 
Forretningsudvalget kan dispensere 
fra denne dato.  

En sådan udmeldelse skal indsendes 
til FHF. 
 

Udmeldelse kan ske med 3 måneders 
varsel. En sådan udmeldelse skal 
indsendes til FHF. 

 

§6 
Foreninger og håndboldselskaber 

betaler årligt til FHF et kontingent 

samt en holdafgift pr. hold, der er 

tilmeldt i FHF’s vinterturneringer. 

Beløbene fastsættes af FHF’s 

bestyrelse.   

Er der ikke, trods skriftligt påkrav i 
anbefalet brev, betalt inden 15.08., 
kan den pågældende forening 
udelukkes af forbundet og kan ikke 
genoptages, før kontingentrestancen 
er betalt. 
For foreninger, der optages i løbet af 
regnskabsåret (1. januar til 31. 
december) skal kontingent for hele 
året indbetales senest 14 dage efter, 
at forretningsudvalget skriftligt har 
anerkendt medlemsretten. 

Foreninger og håndboldselskaber betaler 

årligt til FHF et kontingent samt en 

holdafgift pr. hold, der er tilmeldt i FHF’s 

turneringer. Beløbene fastsættes af 

FHF’s bestyrelse.   

Er der ikke, trods skriftligt påkrav betalt, 
kan den pågældende forening udelukkes 
af forbundet og kan ikke genoptages, før 
kontingentrestancen er betalt. 

For foreninger, der optages i løbet af 
regnskabsåret (1. januar til 31. 
december) skal kontingent for hele året 
indbetales senest 14 dage efter, at 
forretningsudvalget skriftligt har 
anerkendt medlemsretten.   
 

§7 Medlemmer af forbundet er i eet og alt 
underkastet DHF´s love, reglementer, 
ordens- og amatørregler samt alle i 
henhold hertil trufne bestemmelser. 
 

Medlemmer af forbundet er underkastet 
DHF´s love, reglementer, ordens- og 
amatørregler samt alle i henhold hertil 
trufne bestemmelser. 
 

§9.2  De i §9, stk.1 nr. 1 – 4 organer kan 
uddelegere opgaver til FHF’s sekretariat. 
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§10 Repræsentantskabet er forbundets 
øverste myndighed og træffer som 
sådan bestemmelser om ændringer i 
forbundets love. 

          
Repræsentantskabet består af 
Bestyrelsens medlemmer og indtil 3 
repræsentanter for hver forening. 
Hver forening, der er medlem pr. 1. 
april i det år, hvor 
repræsentantskabsmødet afholdes, 
råder over 3 stemmer. En 
repræsentant har dog ret til ifølge 
skriftlig fuldmagt - at repræsentere 
andre af samme forenings 
repræsentanter. 

          

Det ordinære 
repræsentantskabsmøde afholdes 
inden den 15. maj og indkaldes med 
mindst 5 ugers varsel ved skriftlig eller 
elektronisk meddelelse til hver 
forening. 

Forslag, der ønskes behandlet, 
tilstilles forbundets forretningsudvalg 
senest 4 uger inden 
repræsentantskabsmødet. 

Den specificerede dagsorden skal 
være foreningerne i hænde senest 8 
dage før mødet. 
 

Repræsentantskabet er forbundets 
øverste myndighed, og det alene har ret 
til at foretage ændringer i FHF’s love 
samt deltagelses- og 
funktionsbestemmelser.           

Repræsentantskabet består af 
Bestyrelsens medlemmer og indtil 3 
repræsentanter for hver forening.  

Hver forening, der er medlem pr. 1. april i 
det år, hvor repræsentantskabsmødet 
afholdes, råder over 3 stemmer.  

En repræsentant har dog ret til ifølge 
skriftlig fuldmagt - at repræsentere andre 
af samme forenings repræsentanter. 

Det ordinære repræsentantskabsmøde 
afholdes inden den 15. maj og indkaldes 
med mindst 5 ugers varsel ved 
meddelelse til hver forening. 

Forslag, der ønskes behandlet, tilstilles 
forbundets forretningsudvalg senest 4 
uger inden repræsentantskabsmødet. 
Den specificerede dagsorden skal være 
foreningerne i hænde senest 8 dage før 
mødet. 

§10          3.   Økonomichefen fremlægger det 
reviderede regnskab til 
godkendelse samt 
budgetorientering. 

 

         3.   Det reviderede regnskab 
fremlægges til godkendelse samt 
budgetorientering.      

  

§10.2  
 

 §10.2 - STEMMEREGLER 

 

§10 / 
§10.2 

Dog kræves til lovændringer, at 
mindst 2/3 af de tilstedeværende 
repræsentanter stemmer derfor. 

Dog kræves til lovændringer, at mindst 
2/3 af de tilstedeværende 
repræsentanter stemmer for. 

§10 / 
§10.2 

På forlangende af mindst 5 
repræsentanter skal skriftlig 
afstemning foretages. 

 

På forlangende af 1 repræsentant skal 
skriftlig afstemning foretages.  

 

 
Indkaldelse sker med 8 dages skriftligt 
varsel senest 1 måned efter, at der er 
indgivet lovbefæstet begæring herom. 

 

Indkaldelse til ekstraordinært 
repræsentantskabsmøde, skal ske med 8 
dages skriftligt varsel, senest 1 måned 
efter den skriftlige begæring fra 
forbundets medlemmer.  
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§11 
 FHF’s organer 

 Protestudvalget,  
 
Er ansvarlig for behandlingen af de 
indkomne protester og indberetninger.  
Bestyrelsen udpeger 3 medlemmer. 

 

Protestudvalget,  

Er ansvarlig for behandlingen af de 
indkomne protester og indberetninger.  

Bestyrelsen udpeger 2 medlemmer. 

§13 –  
ny §14 

Regnskabsåret er kalenderåret. 
Forretningsudvalget skal senest den 
20. marts overgive regnskabet med 
alle dertil hørende bilag til revisionen. 
Revisionen skal være afsluttet senest 
den 1. april, og regnskabet skal 
umiddelbart derefter fremsendes til 
forretningsudvalget med revisionens 
bemærkninger. Revisorerne har til 
enhver tid adgang til at kontrollere 
FHF’s bilag og formue. 
 

Regnskabsåret er kalenderåret. 
Forretningsudvalget skal senest en uge 
før den aftalte revisionsdato overgive 
regnskabet med alle dertil hørende bilag 
til revisionen. Revisionen skal være 
afsluttet senest den 2 uger før 
repræsentantskabsmødets afholdelse, og 
regnskabet skal umiddelbart derefter 
fremsendes til Forretningsudvalget med 
revisionens bemærkninger. Revisorerne 
har til enhver tid adgang til at kontrollere 
FHF’s bilag og formue. 

§14 –  
ny §15 

Revisionen varetages af to af 
repræsentantskabet valgte revisorer. 
Er en af disse ude af stand til at træde 
i funktion, indtræder en af 
repræsentantskabet valgt suppleant. 
 

Revisionen varetages af to af 
Repræsentantskabet valgte revisorer. 
 

§15  
Forbundets opløsning eller 
sammenlægning 

 

§15 
Beslutning om forbundets ophævelse 
kan kun tages på et 
repræsentantskabsmøde, hvor der er 
mødt repræsentanter for mindst 4/5 af 
dets foreninger, og mindst 4/5 af de 
repræsenterende stemmer voterer for 
forslaget. 

Er et sådant repræsentantskabsmøde 
ikke beslutningsdygtigt, indkaldes til et nyt 
ekstraordinært repræsentantskabsmøde, 
som lovligt indvarslet er 
beslutningsdygtigt uden hensyn til 
foranstående bestemmelser om 
kvalificeret majoritet. 
 

Beslutning om forbundets opløsning eller 
sammenlægning kan kun tages på et 
repræsentantskabsmøde, hvor der er 
mødt repræsentanter for mindst 4/5 af 
dets foreninger, og mindst 4/5 af de 
repræsenterende stemmer for forslaget. 

Er et sådant repræsentantskabsmøde ikke 
beslutningsdygtigt, kan indkaldes til et 
ekstraordinært repræsentantskabsmøde, 
som lovligt indvarslet er beslutningsdygtigt 
uden hensyn til antallet af fremmødte 
repræsentanter og med almindeligt flertal.  

 

§15 
 I tilfælde af opløsning af forbundet tilfalder 

FHF's formue de foreninger, der på 
opløsningstidspunktet er medlemmer, og 
formuen fordeles i forhold til 
foreningernes sidst opgivne antal aktive 
håndboldspillere. 
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Indkomne forslag 
 

Indkomne forslag til propositioner 

1. Forslag fra Vissenbjerg GIF og Rudkøbing HK 

Spilletiden i serie 4 damer ændres til 2 x 25 minutter. (Nuværende spilletid 2 x 20 minutter) 

 

2. Forslag fra Fyns Håndbold Forbund 

Der er ønske om at oprette en AA række I U-12 for 2. halvsæson, uanset antallet af hold i A-

rækken i 1. halvsæson.  

Ny tekst:  

De 6 bedste A-hold rykker op i U-12 AA i 2. halvsæson 

 

Emner til drøftelse 

Følgende forslag er modtaget til drøftelse, som ikke omhandler propositioner eller love. Emnerne 

kan debatteres, men der kan ikke stemmes om emnerne. 

A. Forslag fra Korup IF 

Der er ønske om, at Dame serie 1 dømmes af to dommere, mod nuværende 1 dommer. 

 

B. Forslag fra Korup IF 

At U-12 stævnerne kun skal være muligt at deltage i for nybegyndere. 
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Valg:  

UDVALG NAVN Status 

Forretningsudvalget 

  

  

Formand Mogens Mulle Johansen Villig til genvalg 

 

Turneringsudvalg Bjarne Knudsen Villig til genvalg 

Børne- og Ungdomsudvalg Anne Kruse Villig til genvalg 

Børne- og Ungdomsudvalg 

 

  

  

Anne Hegerslund Lyngså Villig til genvalg 

Rikke Stendahl Villig til genvalg 

Camilla Grønlund Svendsen Villig til genvalg 

 Uddannelse- og Talentcenter 

  

  

 
Mike Gjørup Rytter Villig til genvalg 

Turneringsudvalg 

  

  
  

Morten Ziemann Villig til genvalg 

Per Wenholt Ønsker ikke genvalg 

Dommerudvalg 

  

    

 

 

Jesper Kirkholm Madsen Villig til genvalg 

Dennis Lassen Villig til genvalg 

Alex Jeppesen Villig til genvalg 

Claus Ulrik Nielsen Såfremt forslag 1 besluttes  

Vælges for 1 år 

Amatør- og ordensudvalget - nedlægges hvis forslag 1 besluttes 

  

   

Finn Møller  

Lene Jørgensen  

Revisorer  

  

  
 

Allan Lund Villig til genvalg 

 Kurt Poulsen Villig til genvalg 
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Fyns Håndbold Forbund 

Repræsentantskabsmøde 2019 
 

Mandag den 6. maj 2019  

 

Sæt allerede nu x i kalenderen  


