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Skal din forening med i den 

kommende sæson? 

 

 

Kontakt konsulenten  

for mere information  

 

www.knaekkurven.nu 

 

FHF Konsulent 

Peder Rasmussen 

Tlf.: 20 13 81 88 

Mail: 

Ped.fhf@dhf.dk 



                              Repræsentantskabsmøde 2016                                 

 Side 3 
    

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 budgetorientering 

 

4.   Indkomne forslag 

 

5.  Valg 

  

6. Eventuelt 
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Valg:  

UDVALG NAVN Status 

Forretningsudvalget 

  

  

Formand  Mogens Mulle Johansen Villig til genvalg 

Bestyrelsen 

  

  

Uddannelse- og Talentcenter Joakim Pedersen Villig til genvalg 

Børne- og Ungdomsudvalg Anne Kruse Villig til genvalg 

Turneringsudvalg Bjarne Knudsen Villig til genvalg 

Børne- og Ungdomsudvalg 

  

  
  

  

Karina Christensen Udtræder i utide 

Rikke Stendahl Villig til genvalg 

Mathias Rettig Ønsker ikke genvalg 

Anne Hegerslund Villig til genvalg 

 Uddannelse- og Talentcenter 

  

  

 

Mike Rytter Pedersen Villig til genvalg 

Peter Due Villig til genvalg 

Henrik Damgaard Ønsker ikke genvalg 

Turneringsudvalg 

  

  
  

Lone Pedersen Ønsker ikke genvalg 

Per Wenholt Villig til genvalg 

Dommerudvalg 

  

  

  

 

 

Jesper K. Madsen Villig til genvalg 

Alex Jeppesen Villig til genvalg 

Dennis Lassen Villig til genvalg 

Amatør- og ordensudvalget   

  

  
 

Finn Møller, formand Villig til genvalg 

Lene Jørgensen Villig til genvalg 

Revisorer  

  

  
Vælges for 1 år 

Allan Lund Villig til genvalg 

Kurt Poulsen Villig til genvalg 

Revisorsuppleant Jørn Hestelund  Villig til genvalg 
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FORMANDENS BERETNING       

Efter repræsentantskabsmødet den 4. maj 2015 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 
Ole Ejsing Olesen – BR66 

Lone Pedersen – Svendborg HK / FHF TU 

 

Foreningsændringer 

Nye foreninger: Udmeldte foreninger: 

 Ringe Kost- og Realskole 

 Skaldbjerg  

 

Medlemstal 

Opgjort pr. 1. april 

År 
Antal spillere Antal foreninger 

Foreninger 
registreret med 0 

medlemmer 

2016 10.452 84 Efterskoler 

2015 10.663 86 
Alle efterskoler samt  

Fjordager IF 

2014 10.790 91 Glamsdalen HK 

2013 11.368 90 HPTI og Hjemly 

2012 11.417 91 SH Sattelit 

2011 11.535 90 Gelsted og Gudme 

2010 11.255 92 
7 foreninger mangler. 

indberetning 

2009 12.630 92  

2008 11.844 93  

2007 12.573 93  

2006 12.750 93  

2005 13.084 94  
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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 

Diciplinærudvalget Jens Bertel Rasmussen 

Appeludvalget Kurt Habekost 

 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. 14-10-2015 

  2015 - 2016 2014 - 2015 2013-14 
HOLDKATEGORI Tilm. Udg. Indg. 15.10 diff Tilm. Udg. Indg. 15.10 diff Tilm. Udg. Indg. 14.10 diff 

HERRE SENIOR 116 
  

116 4 112 
  

112 
-

10 122 
  

122 0 
OLD 

BOYS/VETERAN 10 
  

10 -5 15 
  

15 -1 16 
  

16 -6 

U - 18  13 
  

13 -4 17 
  

17 -1 18 
  

18 -6 

U - 16  28 
  

28 0 28 
  

28 4 24 
  

24 0 

U - 14  37 
  

37 -7 44 
  

44 -5 49 
  

49 -1 

U - 12  60 
  

60 8 52 
  

52 2 50 
  

50 -6 

U - 10  22 
  

22 -1 23 
  

23 -3 26 
  

26 9 

    
   

    
   

    
   

  

DAME SENIOR 108 
  

108 0 108 
  

108 
-

11 119 
  

119 6 

OLD GIRLS 0 
  

0 0 0 
  

0 -5 5 
  

5 -4 

U - 18  15 
  

15 -4 19 
  

19 -2 21 
  

21 4 

U - 16  33 
  

33 2 31 
  

31 0 31 
  

31 -3 

U - 14  51 
  

51 -8 59 
  

59 -2 61 
  

61 4 

U - 12  69 
  

69 3 66 
  

66 6 60 
  

60 
-

13 

U - 10  27 
  

27 1 26 
  

26 3 23 
  

23 7 

IALT - TG-hold 589 0 0 589   600 0 0 600   625 0 0 625   

Diff. fra året før -11 0 0 -11   -25 0 0 -25   -9 0 0 -9   

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

  

    
   

    
   

    
   

  

Heraf   
 

herrer dame     
 

herrer dame     
 

herrer dame   

Håndboldliga   
 

1 1     
 

1 1     
 

1 1   

1. Division   
 

1 1     
 

1 1     
 

3 0   

2.division   
 

4 5     
 

5 3     
 

3 3   

3.division   
 

8 3     
 

8 5     
 

7 8   

U-16/18 1. division   
 

8 6     
 

9 7     
 

9 8   

    
 

22 16 
 

  
 

24 17 
 

  
 

23 20 
 I alt  

   
38 

    
41 

    
43 
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Overbygninger og Holdfællesskaber  

Oversigt over Fynske Overbygninger og Holdfællesskaber sæson 2015 – 2016 

 
Gudme Oure GOG Sydfyn GOG 1. og 2. hold U-18 Piger HF 

  Gudme HK     

  Oure IE HK     

HC Odense - Herrer DHG Odense 1. og 2. hold herrer Senior HF 

  Fraugde GIF     

HC Odense Ungdom U-18D TPI Odense 1. hold U-18 Drenge HF 

  DHG Odense     

HC Odense Ungdom U-16D TPI Odense 1. hold U-16 Drenge HF 

  DHG Odense     

  Højby SG     

  Sanderum Håndbold 02     

HC Odense Ungdom U-18P TPI Odense 1. hold U-18 Piger HF 

  DHG Odense     

  IF Stjernen Odense     

HC Odense Ungdom U-16P TPI Odense 1. hold U-16 Piger HF 

  Sanderum Håndbold 02     

Højfyn Håndbold HF Vissenbjerg GIF 1. og 2. hold Damer Senior HF 

  Tommerup HK U-16 og U-18   

  Aarup BK U-14 Drenge 1. og 2. hold   

IF Stjernen / OH 77 Odense IF Stjernen Odense U-14 Drenge HF 

  OH 77 Odense     

Næsby / Otterup Næsby IF U-16 Piger HF 

  Otterup HK     

OH 77 / IF Stjernen Odense OH 77 Odense U-16 Drenge HF 

  IF Stjernen Odense     

Team Midtfyn Sdr. Nærå IF U-14 Piger HF 

  Rolfsted IF     

  Risøhøj     

Team Midtfyn Sdr. Nærå IF U-14 Drenge HF 

  Risøhøj     

Team Odense DHG Odense U-16 Piger HF 

  IF Stjernen Odense     

Team Sydfyn Elite Svendborg HK U-18 Drenge HF 

  SH Satellit     

Team Tved/Thurø Thurø IG U-14 Drenge HF 

  Tved GI     

Team Vestfyn GV Ejby Alle Hold HF 

  Nr. Aaby Båring HK      

SUS Nyborg SUS Håndbold 1. og 2. hold Herrer Senior HF 

  Nyborg GIF  1. hold Dame   

    1. hold U-16   

    1. hold U-18 Drenge   

Veflinge/Morud Veflinge GIF Alle hold HF 

  Morud IF     

Opdateret pr. 15. september 2015.  
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Fynske mestre  2015 – 2016 
 

Række Herrer Damer 

Fynsmester Senior GOG HC Odense 

Fynsmester U-18 GOG Gudme Oure GOG Sydfyn  

Fynsmester U-16 GOG GOG 

Fynsserien Svendborg HK 2 TPI Odense 2 

Serie 1 OH 77 Odense GOG 2 

Serie 2 Rudkøbing HK Søndersø IF 

Serie 3 BR 66 Langeskov 2 Otterup HK 

Serie 4 Team Broby 2 Bøgebjerg IF 1 

Oldies B Tommerup HK   

Oldies C Faaborg ØH  

U-18 2. Division A Midtfyns HK TPI Odense 

U-16 2. Division A Oure IE HK 

 

Tved GI 

U-16 2. Division B  Team Odense 

U-16 A Oure IE HK SUS Nyborg 

U-16 B Sanderum Håndbold 02 1 BR 66 Langeskov 

U-14 1. Division A GOG GOG 

U-14 1. Division B DHG Odense  

U-14 2. Division A  GOG 

U-14 A SUS Håndbold BR 66 Langeskov 

U-14 B Veflinge/Morud Munkebo HK 

U-12 AA Thurø IF Svendborg HK 

U-12 A Egense/Rantzausminde  GOG 

U-12 B Thurø IF GOG 

U-10 A GOG IF Stjernen 

U-10 B Tommerup HK Haarby BK 

Fynske Cup og Seriepokalturnering 

 Herrer Damer 

Fynske Cup Østfyns HK Højfyn Håndbold HF 

Seriepokalturnering GOG GOG 
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De fynske liga- og divisionsholds placering i sæson 2015 – 2016 
 

Damer 

Række Hold Plac. Evt. bem. 

Dame Håndbold Liga HC Odense 9  

1. Division DHG Odense 12 Nedspil til 1. division 

2. Div. pulje 2 

TPI Odense 4  

IF Stjernen 5  

Tved GI 8  

2. Div. Pulje 3 
SUS Nyborg 2 Opspil til 1. division 

Svendborg HK 10 Nedspil til 3. division 

3. Div. pulje 4 
Gudme HK 1 Oprykning 2. division 

DHG Odense 2 7  

 

Herrer 

Række Hold Plac. Evt. bem. 

Herre Håndbold Liga GOG 7 Deltager i slutspillet 

1. Division Otterup HK 7  

2. Div. pulje 2 

SUS Nyborg 2 Opspil 1. division 

HC Odense - Herrer 3  

Svendborg HK 4  

GOG 2 6  

3. Div. pulje 4 

Søndersø IF 1 Oprykning til 2. division 

Faaborg ØH 2 Oprykningsspil til 2. division 

HC Odense – Herrer 4  

IF Stjernen 5  

Tommerup HK 6  

Team Vestfyn 7  

Tved GI 10 Nedspil til Fynsserien – Vundet - Bliver i 3. div. 

Stenstrup IF 12 Nedrykning til Fynsserien 

3. Div. pulje 5 SUS Nyborg 2 3  

 

Fynsk oprykning fra Fynsserie til 3. division 

Række Hold  

Herrer  
Svendborg HK 2 Direkte oprykning til 3. division 

TPI Odense Opspil til 3. div. – Vundet – Oprykning til 3. div. 

Damer  
TPI Odense 2 Direkte oprykning til 3. division 

Ollerup/Skerninge 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 147 hold (182 i 2014-2015) i 

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

afholdt i Langeskov Idrætscenter med BR 66 Langeskov som arrangør. 

Række Drenge Piger 

U-18 HC Odense Gudme Oure GOG Sydfyn 

U-16 A HC Odense GOG 

U-16 B Assens HK  

U-14 A GOG GOG 

U-14 B Svendborg HK Otterup HK 

U-12 A Thurø IF GOG 

U-12 B Egense/Rantzausminde IF Kerteminde HK 

U-10 A GOG Aarup BK 

U-10 B BR 66 Langeskov BR 66 Langeskov 

 

 

 

Række Hold Plac. 

U-18 Drenge Liga 

GOG 1 

Oure IE HK 5 

HC Odense 6 

U-18 Drenge 1. division B 
SUS Nyborg 2 

Højfyn Håndbold HF 3 

U-16 Drenge Liga GOG 1 

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

HC Odense 6 

U-16 Drenge 1. division B 
GOG 2 1 

SUS Nyborg 3 

U-18 Pige Liga Gudme Oure GOG Sydfyn 1 

U-18 Pige 1. division A 

HC Odense 1 

Faaborg ØH 3 

Højfyn Håndbold HF 4 

BR. 66 Langeskov 5 

U-16 Pige Liga 
GOG 5 

HC Odense  6 

U-16 Pige 1. division B 
Oure IE HK 3 

Team Vestfyn 5 
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Årets gang 

Bestyrelsen har også i det forløbne år haft travlt med at arbejde for håndbolden på Fyn. Vi har 

færdiggjort visionsarbejdet for FHF og fået beskrevet det arbejde, der skal udføres på de 

forskellige poster. Visionsarbejde slutter aldrig, idet der skal følges op og ændres når 

forudsætningerne omkring vor idræt gennemgår forandringer. 

Arbejdet med Knæk Kurven er godt i gang og de første foreninger har afsluttet deres forløb. Jeg vil 

gerne opfordre de mange, der endnu ikke har tilmeldt sig, at tage kontakt til Peder vores konsulent, 

for det er vigtigt, at vi får udviklet så mange foreninger som muligt. Og husk at det er gratis. 

Holdmæssigt har vi ikke flyttet os så meget, men vi kunne konstatere at der var 13 hold mere med i 

turneringen, da vi startede op igen efter jul, end der var på samme tid året før. Den positive 

udvikling skal fortsætte i de kommende år, så det er vigtigt at vi alle i fællesskab arbejder for, at vi 

får endnu flere til at starte med at spille håndbold og at vi bliver endnu bedre til at fastholde dem 

som ungdoms- og seniorspillere. Vi har desværre måtte konstatere en lille nedgang i antallet af 

spillere igen i år, selv om vi har flere hold tilmeldt turneringen. Vi må ikke glemme vigtigheden af at 

rekruttere nye medlemmer, selv om muligheden for at spillerne kan spille på flere hold er tilstede. 

Vi håber at vi næste år, får fremgang i både antallet af hold og antallet af medlemmer. 

En af måderne til at knække kurven er samarbejde. FHF har nu fået startet netværk op i 2 af de 

fynske kommuner nemlig Middelfart og Fåborg-Midtfyn. Meningen er at igennem samarbejde og 

erfaringsudveksling, at de enkelte foreninger bliver styrket i det daglige arbejde til gavn for 

håndbolden på Fyn. Der vil også blive startet netværk op i de øvrige kommuner i det kommende 

år. Husk at et enkelt hold mere pr. forening vil gøre en kæmpe forskel. 

Elitehåndbold på Fyn 

Der er stadig stor interesse for tophåndbold på Fyn. HC Odenses damer spillede en flot anden 

halvdel af turneringen, men havde desværre sat for mange point til før jul, så de endte uden for 

slutspillet. Men med de mange nye landsholdsspillere, som næste sæson skal spille i HC Odense 

bliver det rigtigt spændende at følge dem i den kommende sæson. 

GOG er med i slutspillet, og vi håber på at de vinder så mange kampe, at der til den kommende 

sæson igen skal spilles internationale kampe på Fyn. GOG var ligeledes repræsenteret da vi på 

Fyn husede Final 4 i Santander Cup. En flot andenplads blev det til ved finalestævnet. 

Afslutning 

Jeg vil her gerne sige TAK til alle ledere, trænere og dommere i foreningerne, som sørger for, at 

der dagligt er et godt håndboldtilbud til alle overalt på Fyn. 

Jeg vil samtidig takke 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. 2. 

maj, 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 hver dag til gavn for håndbolden på Fyn.   

TAK FOR INDSATSEN 

Mogens Mulle Johansen 

Formand 
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Konsulentens beretning 

Året har været fuldt af begivenheder og interessante opgaver.  

Vi har i denne sæson lavet 2 teststævner i nye anbefalinger til børnehåndbolden på Fyn. Der var 

en god stemning og mange interessante input fra de deltagende børn, forældre og trænere. Som 

en del af disse stævner, var der en test af en ny bold for U-7 og U-8, afvikling af kampe uden 

ekstern vejleder, nye tilrettede regler til spillet, kampe uden måltavle og en opfordring til trænerne 

om at se muligheder/udfordringer frem for regler/begrænsninger. Vi fik rigtig god respons på 

teststævnerne og der er givet en skriftlig evaluering videre til DHFs børnefaggruppe, som vil samle 

indtrykkene fra hele landet. 

Håndboldkaravanen har rullet over Fyn. Det er blevet til 13 besøg i løbet af efteråret. Flere af de 

deltagende klubber har fået medlemstilgang efter besøget. Enkelte besøg er lavet i en udvidet 

form, hvor to haller har været fyldt med børn. Det har givet en ny dimension til karavanen, som 

åbner mange muligheder. Vi snakker her om store events, hvor skolerne og foreningerne virkelig 

får skabt en god kontakt. Flere foreninger laver efterfølgende samarbejdsaftaler med skolerne, 

hvilket er et super tiltag for foreningerne, skolerne og børnene. 

Håndboldskolerne blev i denne sæson afviklet i sommerperioden, uge 42 og i uge 7. Der er stor 

tradition for skoler i sommerperioden på Fyn. Desværre måtte vi vinke farvel til to etablerede skoler 

i sommeren. Til gengæld kom der to nye skoler på i uge 42. Konceptet virker stadig og man møder 

mange glade børn rundt i hallerne. Det ligger lidt kortene at skolerne skal igennem en revision frem 

mod sommeren 2017. Arrangørforeningerne er kommet med mange input til DHF og disse input 

bliver bearbejdet i det nye koncept. Der er mange skoler på små områder af Fyn og nogle store 

områder, hvor der ikke er noget tilbud om håndboldskoler. I bæltet fra nord-, vest og ned til sydfyn 

kunne der godt være et par skoler mere.  

Knæk kurven projektet kører stadig på Fyn. Knæk kurven projektet indeholder følgende 

indsatsområder: Klubbuilding, håndbold i skolen, Årgang 00/01 og mentoruddannelse. Der er i 

skrivende stund 12 afsluttede foreninger i klubbuildingforløbet og 15 foreninger i gang. Der bliver 

arbejdet hårdt i foreninger med forløbet, hvor der er stor fokus på at skabe et bedre klubmiljø og få 

flere frivillige. Forløbene udvikler sig meget forskelligt fra forening til forening, da de tager afsæt i 

foreningens hverdag og udfordringer. Fælles for dem alle er, at organiseringen med opgavekort og 

årsplan giver super god mening og skaber noget overblik. Skulle din forening være nysgerrig på at 

høre mere om projektet eller deltage i det, så tag en kontakt til mig. 

 

Peder Rasmussen 

Udviklingskonsulent, FHF. 
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Børne- og Ungdomsudvalget 

Hvem er BUU? 

Børne – og Ungdomsudvalget arbejder på at skabe aktiviteter og gode oplevelser for de yngste 

medlemmer af FHF. Ud over aktiviteter, arbejder vi med omkring børne- 

ungdomshåndboldturneringen og Beach Handball. I sæsonen 2015/2016 var vi følgende i 

udvalget, Trine Wenholt, Mathias Rettig, Rikke Stendahl, Anne Hegerslund, Karina Christensen, 

Brian Salomonsen, samt formand Anne Kruse.  

Totalhåndbold 

 

Vi er det forbund som har flest hold, til 

vores totalhåndboldstævner. Vi havde 

tilmeldingsrekord til stævnet i januar. Det 

er helt fantastisk at se så mange små 

spillere, som spiller håndbold. 

I år har vi forsøgt os med et 

ambassadørkorps til stævnerne. 

Ambassadørerne har været synlige til 

stævnerne, med vejledning i forhold til 

reglerne. De tilbagemeldinger vi har fået, 

er at ambassadørerne har været en rigtig god ide. Vi takker alle de aktive ambassadører, som har 

været ude i hallerne i løbet af sæsonen. Ydermere har Ulla på kontoret, efter hvert stævne kigget 

resultaterne igennem, hvis der evt. skulle være en klub, som kunne have brug for vejledning til 

næste tilmelding. Dette har taget udgangspunkt i resultaterne for holdets kampe, er alle kampe til 

stævnet vundet stort, har vi anbefalet at tilmelde en række højre til næste stævne. Vi har kunnet 

mærke, at dette tiltag har givet færre henvendelser til kontoret, samt bedre og mere lige kampe til 

stævnerne. 

I DHF børnefaggruppe, har de arbejdet aktivt i et forsøg på at ensarte totalhåndboldreglerne i hele 

Danmark, dette er der kommet et rigtig fint produkt ud af. Vi gennemførte på Fyn 2 teststævner 

hvor reglerne blev afprøvet. Både spillere, trænere og forældre er blevet involveret i 

evalueringsfasen, hvor alle gruppers meninger og holdninger er kommet med. Det skal siges, at vi i 

form af Karine i børnefaggruppen, har haft mulighed for indflydelse på beslutningerne, og derved 

har vi formået at få implementeret rigtig mange af de fynske regler i forslagene. Vi ved endnu ikke 

hvordan det endelige regelsæt vil blive, men når vi kender til omfanget af regelændringerne, vil vi 

melde det ud til alle klubber, og om nødvendigt indkalde til informationsmøder.  

På baggrund af ønsker fra sidste års evalueringsmøde, har vi i denne sæson afprøvet lavere 

afbudsgebyrer til stævnerne. I år har vi også indført kompensation til de klubber, som gang på 

gang afholder stævner. Dette betyder at klubberne, har fået en belønning på 2 gratis hold til 

stævner, hvor de er arrangører.     

Tak til alle de klubber som står klar gang på gang, til afholdelse af vores stævner, uden jer var det 

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

samarbejde.  
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Trille Trolle håndbold har stor succes på Fyn, det vrimler med små håndboldspillere, vi arbejder på 

at kunne hjælpe de klubber, som er i gang, men også de klubber som ønsker inspiration til opstart.  

Vi forsøgte i foråret med en Trille Trolle skole, i forbindelse med vores succesrige 

minihåndboldskole. Der var desværre ikke så stor tilslutning, men vi arbejder videre.  

Minihåndboldskolen er blevet afholdt 2 gange i år, med god tilslutning. Hvis der skulle være 

klubber, som kunne tænke sig at være arrangører for minihåndboldskole, så kontakt gerne Ulla på 

kontoret.   

DHF Ungefaggruppe 

Ungefaggruppen har i denne sæson haft efterskole som fokus, frafaldet omkring U-16 og 

efterskolerne. Der er udarbejdet en folder til klubberne med en række gode ideer til fastholdelse af 

spillere. En af de ting, der beskrives er at finde en kontaktperson, som holder kontakt med de 

unge, før, under og efter opholdet på efterskolen. Så de unge ved hvor de skal hen, når de 

kommer hjem igen. Det er vigtigt de føler tilhørsforhold.  

På linket, kan I finde folderen og bestille den til klubben 

file:///C:/Users/Anne/Downloads/Efterskolefolder%20h%C3%A5ndbold%202.0.pdf 

Aktiviteter 

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

Tons og teknik for U-12 piger, minihåndboldskole, specifik træning, samt Beach Handball event.  

Vi arbejder i øjeblikket på nye spændende aktiviteter i samarbejde med de unge halse, vi håber at 

kunne få dem udbudt i løbet af næste sæson. Der arbejdes bl.a. på en event for U-16 drenge og 

opefter, hvor de kan komme ud og teste dem selv gennem styrke, hurtighed og mod.  

 

 

 

 

file:///C:/Users/Anne/Downloads/Efterskolefolder%20hÃ¥ndbold%202.0.pdf
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Scan koden med 

en Smartphone og 

følg med på vores 

Facebook side.  

Harpiks, Timeout og Svedige Rødder 

Vores side på Facebook ”Harpiks, Timeout og Svedige Rødder” kører på 7. år.  

Vi har pt. mere end 1.200 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 ungdomspokalfinaler.  

Med Facebooksiden forsøger vi at gøre kommunikationsvejen til de unge og deres 

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

Andre opgaver 

DHF´s breddetræf var igen i år udviddet til ikke kun at have landets børne- og Ungdomsudvalg 

som målgruppe. I år deltog der et bredt udvalg af politikkere fra diverse udvalg i landets 

distriksforbund og kredse, f.eks. turneringsudvalg, Beachudvalg, dommerudvalg. Den ændrede 

fokus gjorde, at vi fik et større diskussionsforum og synspunkter og vinkler på debatterne. Vi fik 

snakket en del om den turneringsstruktur vi har i dag, har vi det rigtige tilbud? og skal man have 

flere?. Det gode ved breddetræffet er, at alle har en mening, ikke samme holdning men samme 

passion, nemlig at Knække kurven, samt kærlighed sporten. Til årets træf blev der snakket en del 

om alle de ungseniorer, som vi mister, kan vi tilbyde noget nyt, eller hvad kan vi gøre? 

Til sidst… 

Skal der lyde en stor tak til alle, der deltager i BUU’s regi. Det være sig trænere, ledere, klubberne, 

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 overtaget 

alt det praktiske i forbindelse med vores aktiviteter, hvilket gør vi i den kommende sæson 

forhåbentligt kan komme med endnu flere aktiviteter. 

Mathias Rettig og Karina Christensen har valgt at stoppe i udvalget, jeg vil gerne sige tak for jeres 

indsats i BUU. 

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

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 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. Vi har derfor udviklet nogle 
retningslinjer for deltagelse i talentcentret, som vi vil implementere i den kommende sæson. 

Der skal lyde en stor tak til alle de trænere, fysioterapeuter og andre vi har haft omring 
talentcentret i år, I gør en kæmpe frivillig indsats, og mange tak for det. 

Fremadrettet vil vi ændre en smule i strukturen for talentcentret, så vi ud over det talentcenter vi 
kender i dag, også vil lave et udviklingscenter. Den nye struktur på talentsiden, vil blive 
præsenteret på repræsentantskabsmødet. 

Uddannelse 

Uddannelsesåret 2015/16 har budt på både ordinære kurser samt inspirationskurser. På de 

ordinære kurser, har vi gennem dette uddannelsesår forsøgt os med en ny tilgang. Her har vi i 

stedet for at udbyde kurserne som aften eller weekendkurser i en tilfældig hal, i stedet givet 

mulighed for at klubberne selv kunne byde ind med deres ønske kursus. Dette har været en stor 

succes, hvor vi til det første klubkursus havde omkring 30 kursister. Dog oplever vi at for få 

foreninger benytter sig af denne unikke mulighed, da det eneste det som udgangspunkt kræver er 

at man kan stille hal og medier til rådighed, samt ringer og laver en aftale med administrationen.  

Vi har i løbet af året kunne tilbyde mange spændende inspirationskurser. Herunder kursusrække 

med tre af Fyns toptrænere Robert Gertsen, Jakob Larsen og Flemming ”Tuborg” Larsen. Tre 

kurser som trak mange kursister i hallen. Ligeledes har vi kunne tilbyde flere kurser som 

behandlede emnet skader og skadesforebyggende træning, dette er et emne som vi løbende 

afholder kurser omkring. Dette skyldes både at der er stor efterspørgsel efter netop disse kurser, 

samt at det er vigtig som træner at vide hvordan man som træner kan hjælpe ens spille med at 

undgå alvorlige skader. 

I forbindelse med den seneste rapport fra knæk kurven projektet, kom man frem til, at det vigtigste 

for at spillerne blev fastholdt i klubberne, 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 klubber, 

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 som vi tilbyder, og vi håber derfor at endnu flere foreninger i det kommende år 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 

 

 

 



                              Repræsentantskabsmøde 2016                                 

 Side 18 
    

Turneringsudvalget 

Turneringen 2015/2016 afsluttedes søndag den 10. april. Efterfølgende er der afholdt FM for U-10 

onsdag den 13/4-16 i GOG Arena - et arrangement, der gik rigtig fint med spændende kampe, en 

masse glade spillere og fin opbakning fra mange tilskuere. I weekenden den 15. og 16. april 

afholdes der Fynsmesterskaber i henholdsvis Sanderum Hallen og i Langeskov Idrætscenter - 

desværre er der indløbet 2 afbud i børnerækkerne, men også her var der gode og spændende 

kampe. 

Turneringsudvalget vil tillade sig at betegne den netop afsluttede turnering som en godkendt 

turnering uden mange problemer undervejs. Der har været meget få henvendelser omkring 

afviklingen, hvilket bekræfter os i at FHF’s turneringstilbud er i orden! 

Det af turneringsudvalget årligt tilbagevendende møde med de fynske klubber blev afholdt den 8. 

februar i Dalumhallen, der var 15 klubber, der deltog og det blev en god aften med mange input, 

som TU har taget med hjem til videre bearbejdelse i udvalget. Emnerne på mødet var bl. a.: - C-

rækkerne i børnerækkerne, - lovlig/ulovlige hold, - fri op-/nedrykning i den enkelte årgang, - mange 

hverdagskampe, - for store flyttegebyrer og mange flere - alt sammen relevant for en 

videreudvikling af den fynske turnering! 

Pokalturneringerne er igen afviklet på yderst tilfredsstillende vis. Ungdomspokalturneringen blev 

afsluttet med endnu et meget succesrigt stævne i Langeskov Idrætscenter lørdag den 5. marts 

med BR 66 som arrangør. Stævnet forløb rigtig fint og de mange fremmødte tilskuere gjorde det 

atter til en stor og meget positiv oplevelse for de deltagende hold/spillere - og så er det bare super, 

når arrangørklubben igen gjorde en kæmpeindsats for at alt skal forløbe godt! 

Ungdomsdivisionerne er som de foregående år afviklet i samarbejde med HRØ og flere fynske 

hold har kvalificeret sig til afsluttende kampe om DM. Vi ønsker dem held og lykke. 

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

formentlig gjort færdig i 2016 eller i begyndelsen af 2017, så det nye reglement er klar til 

turneringsstart 2017/2018. 

Jeg vil igen i min beretning opfordre de klubber, der kommer til FHF’s repræsentantskabsmøde, til 

at komme på banen og debattere med hinanden omkring turneringsspørgsmål, så vi også her kan 

høre de fynske klubbers mening om den fynske turnering. 
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Kampflytninger 

Der er en lille stigning i det samlede antal flytninger. Igen er ca. 25% af flytningerne indenfor 

mindre end 8 dage inden kampen – men stadig flere flytninger sker i god tid, og dermed er de 

billigere for foreningerne.  

Sæson              Antal  Bemærkninger 

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 

2006/2007      259 

2005/2006        218 

2004/2005        257 

 

Dispensationer  

Rækker Antal hold med dispensation Antal hold i årgangen 

U-10 Pige  05 (07)     30 (31)     

U-10 Drenge  06 (05)     29 (33)     

U-12 Piger  09 (09)       63 (65)            

U-12 Drenge  19 (11)       54 (53)           

U-14 Piger  13 (14)       53 (60)        

U-14 Drenge   09 (11)        48 (44)          

U-16 Piger  04 (01)  

(08)     

 29 (22)          

U-16 Drenge  08 (05)        26 (24)          

U-18 Pige  00 (01)    07 (13)     

U-18 Drenge  00 (00)    05 (10)     

I alt  73 (64)        344 (355)      

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

 
Der er i alt udstedt 147 aldersdispensationer, mod 125 i sæson 2014/2015.   
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Beach Handball 

I 2015 forsøgte vi med en udvidelse, således at der for alle børne- og ungdomsrækker blev afviklet 

3 stævner, da vi nu også kunne tilbyde et FHF stævne i Kerteminde, ud over Nyborg og Assens. 

Og heldigvis blev der taget godt imod det ekstra stævne. Nogle valgte at udvide, så man deltager i 

mere end et stævne (Eller sågar alle 3) og også nye klubber kom til. Så endnu engang fik vi 

deltagerrekord i FHF’s Beach Handball.  

Derudover er niveauet på vores dommere også blevet væsentligt bedre, og der skal lyde en stor 

tak til dommerne for deres engagement. Derudover også en tak til dommerudvalg og Børne- og 

ungdomsudvalget for deres engagement i Beach ad-hoc udvalget. 

Dobbelt spillercertifikat 

Der er i sæsonen 2015/2016 udstedt 10 dobbelt spillercertifikater, mod 19 i sæson 2014/2015.  

Indberetninger og protester 

Der er i sæsonen modtaget 122 indberetninger, hvilket er en stigning på 10% i forhold til sidste 

sæson. Der er i sæsonen behandlet 16 protester.  

 

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 
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Dommerudvalget 

Jeg vil først gerne takke klubber, spillere, dommere og FHF folk for et godt samarbejde i sæsonen 

2015 / 2016.  

Det ser mere positivt ud med antallet af dommere, vi har igen i denne sæson kunne konstatere 

tilgang på dommersiden. Jeg er ikke i tvivl om, at vores tiltag med bøde for manglende dommere i 

forhold til foreningens hold har virket. Der skal lyde en stor ros til klubberne for at taget problemet 

alvorligt, og for at have fokus på at de dommere der deltager på dommerkurserne i overvejende 

grad gerne vil være aktive dommere for FHF. 

Vores målsætning er, at vi fra næste sæson kan tilbyde at påsætte dommere i alle rækker. Vores 

unge dommere kommer til at dømme de fleste kampe i U-10 og U-12 rækkerne, og vi håber at den 

positive tendens, hvor I alle er behjælpelige med at få uddannet nye dommere kan være med til, at 

vi også fremadrettet kan sætte dommere på alle kampe. Ordningen har vi efter jul kørt på forsøgs 

basis, hvor vi har tilbudt at påsætte dommere i alle døm selv rækker. 

Vi har i forgangen sæson endnu engang måtte erkende vores nederlag til JHF, når vi taler om 

kommende divisions dommere. Vi havde desværre ingen fynske dommere der kom gennem 

nåleøjet og rykkede op i 2. div.. Vi arbejder hårdt på, også at være gode på Fyn til at udvikle 

dommere til den absolutte top i Danmark og internationalt. Her vil vi gerne være ligeså gode, og 

har ligeså stor succes som vi har i niveauet under.   

Vi har i år satset på 5 helt unge talenter, 2 piger og 3 drenge, som alle er imellem 15 og 20 år.  De 

skal de næste par sæsoner dømme med en rutinerede dommer, så de I alle kampe vil få råd og 

vejledning. De er alle startet i minimum herre serie 2 rækken, og vil løbende blive udviklet og 

rykket op til højere rækker når de er klar til det. Projektet har kørt i en halvsæson, og ser meget 

lovende ud. 

Vi har i dag 4 dommere i ligaerne og 2 dommere i 2 division herrer.  

For et par sæsoner siden, startede vi vores fokus på tilråb til dommerne, b.la. via forbundets fair 

play kampagne. Det hjalp i en periode, men jeg kan ligesom fornemme at vi er faldet lidt tilbage i 

”brokke kassen”. Vi har i de senere år haft stor fokus på at efteruddanne og dygtiggøre vores 

dommere, og det vil vi stadig have stor fokus på fremadrettet. Nogle af de emner der bliver drøftet, 

er b.la. måden der tales til- og fra dommerne. Vi vil have stor fokus på den gensidige respekt 

dommer og aktive imellem, og her er det verbale i højsæde. 

Derfor vil jeg gerne appellere til vores klubledere, om at hjælpe med  at holde fokus på fair play til 

vores dommere, fra trænere, tilskuer og spillere, så skal vi nok hjælpe den anden vej. 

Slut vil vi ønske tillykke til årets dommerpar, som i år blev Henrik Damgård og Michael Clausen. 

Teodor Mygind og Kasper Høegh Jensen modtog talentprisen. 

 

Per Rasmussen 

Formand for dommerudvalget 
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Følordning & nye dommere 

I nuværende sæson har der været 11 unge nystartede dommere i følordningen, samt 11 voksne 

nyere dommere i vores fokusgruppe.  

Vi kan være meget tilfredse med resultaterne i fokusgruppen, hvor de fleste deltagere på kort tid 

allerede er at finde i 2 dommere systemet. 

Vi valgte i år at dele føl gruppen efter jul. 5 af de unge er flyttes til vores nye udviklingsprojekt. De 

unge dommere har givet udtryk for at de føler sig bedre klædt på og mærker fremskridt i deres 

oplæring. Dommerudvalget har knyttet en mentor til hvert par, som følger de enkelte par fra 

sidelinjen. 

De øvrige dommere i følgruppen følges nøje af vores udviklere, hvor vi også i den gruppe har en 

række dommere med stort potentiale og som er meget aktive.  

Der har været afholdt 2 samlinger (november i Otterup og februar i Odense) med henholdsvis 35 

og 32 deltagere. Der har til begge samlinger været et godt fagligt udbytte og fokus på det sociale 

har der også været tid til.  

Som en del af gruppen, har de fleste af de unge har allerede meddelt, at de også er klar til at 

dømme beach handball på stranden til sommer, og også her dygtiggøre sig. 

Det er besluttet, at vi fremadrettet har delt uddannelsen af dommerne i to dele. Den officielle 

uddannelse vil være der som vi kender den, dog vil dommernes tøjpakke være en del af 

dommerkurset og prisen. Det nye er, at vi fra næste sæson tilbyde kursus for klubbens døm selv 

dommere, et kursus som ikke har samme længde og omfang som den officielle uddannelse, men 

hvor basis vil blive gennemgået. Der vil også blive vejlederkurser for dem I har som er aktive ved 

U-10 og de mindre årgange, alt sammen har vi klar til den nye sæson. 

Gabriel Mechali 

Talentordningen 

Sæsonen 2015-2016, er ved at være overstået. I år har talentgruppen bestået af en lille gruppe på 

5-6 par, hvor nogle har haft orlov noget af sæsonen, pga. rejse, og studie. Samtidig er der kommet 

tilflyttere til og nogen startet op efter orlov. 

Vi har i løbet af sæsonen haft to sociale arrangementer i samarbejde med føl- og fokusgruppen.  

Begge samlinger med fokus på det sociale, men med to foredrag pr. samling rent fagligt.  

Der har været to fra gruppen, der har været indstillet til oprykning til 2. division herrer.  

Næste sæson, fortsættes arbejdet med at få sammensat dommerpar, som skulle kunne overtage 

på sigt i højere rækker. 

Dennis Lassen 
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Udvikling 

Vi har i denne sæson haft en stor fokus på udvikling af de mange nye dommere, og de unge 

dommere vi har haft en de højere rækker (3. div., Fynsserie og serie 1). Den ændrede fokus har 

været succesful, og vi har med de mange udviklinger givet dommerne den optimale vejledning vi 

har mulighed for indenfor vores økonomiske rammer.   

Der er foretaget 14 udviklinger for dommere i 3. div., 30 i fynsserien, 21 i serie 1, 18 i serie 2 og i 

alt 70 udviklinger på alle øvrige dommere. Vi har i året nået at udvikle over 90% af vores dommere, 

hvilket vi er stolte af, så en stor tak herfra til alle vores vejledere og udviklere.  

Alex Jeppesen 

 

Årets dommerpar 

 

Henrik Damgaard og Michael Clausen 

Årets talentdommere 

 

Teodor Mygind og Kasper Høgh Jensen  



                              Repræsentantskabsmøde 2016                                 

 Side 24 
    

 

Regnskab 2015 

Regnskabet viser et resultat af den ordinære drift på tkr. minus 51 mod budget tkr. minus 26.  

Vi havde valgt at budgettere med underskud, for at reducere formuen. Der er ingen grund til at vi 

sidder på foreningens penge, når formuen er stor nok til at klare evt. udsving i driften. 

Det negative resultat er blevet lidt større end budgetteret, men fortsat indenfor en forsvarlig 

størrelse.  

Jeg vil i det følgende forklare nogle af afvigelserne. 

Turneringsindtægter: 

Samlet en indtægt som er tkr. 31 mindre end budget.  

Klubgebyret er faldet, da vi er blevet færre foreninger gennem året. 

Startgebyret er tkr. 50 bedre end budget.   

Flytning af kampe er heldigvis tkr. 38 mindre end budget. Prisændringen for flytning af kampe itil 

stævnerne, samt at klubberne er mere opmærksomme på at flytte i god tid.  

Bøder og indberetninger tkr. 35 mindre end budget. Der er giver færre bøder for manglende 

dommere, samt generelt færre rykkergebyrer m.v.. 

Samlet et ok resultat, da det er utroligt svært at budgettere denne gruppe 

Andre indtægter: 

Stort set på budget 

Aktiviteter/Arrangementer: 

Den største afvigelse er på Beach. Underskud tkr. 38 mod budget på tkr. 10 i indtægt. 

Vi valgte at udbyde 3 stævner, samtidig med at vi valgte at bruge flere dommere end tidligere. 

Ingen dommere dømmer en hel dag længere, hvilket har været meget positivt, men det koster. 

Landspokalturnering viser tkr. 17 mod budget tkr. 34. Færre hold tilmeldt. 

Ungdomspokalturneringen viser indtægt tkr. 38 mod budget tkr. 50. Færre hold tilmeldt.  

Turneringsudgifter: 

Samlet en udgift på tkr. 280 mod budget tkr. 286. 

Der er tale om mindre afvigelser på de enkelte poster. 

Ærø puljen: 

Viser indtægt tkr. 66 mod budget tkr. 27.  

Det er desværre fortsat et udtryk for færre hold på Ærø og dermed færre udgifter. 

Vi har afventet, at de nye priser for færgefart skulle blive vedtaget af Folketinget. Vi har under 

eventuelt et oplæg klar til drøftelse, idet der selvfølgelig ikke skal indbetales mere end 

driftsudgiften er. 
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Administration: 

Viser samlet en besparelse på tkr. 31. 

Personaleudgifterne er på budget.  

I forhold til 2014 er der tale om en pæn stigning i udgiften, med det skyldes alene, at vi har samlet 

udgiften til konsulenten og dommerpåsætter, så vi viser den samlede udgift til drift af kontoret.  

Den største afvigelse er på kontoret drift, hvor der er sparet tkr. 21 i forhold til budget. 

TC aktiviteter: 

En udgift som er tkr. 30 større end budget. 

Der har været anvendt flere penge på kørselsgodtgørelse end budgetteret. Der er tale om flere 

iagttagelser samt større udgift til halleje i Ryslinge 

Kurser: 

En udgift på tkr. 4 i forhold til budgetteret indtægt på tkr. 28. 

Det skyldes primært, at der ikke har været afholdt så mange kurser som budgetteret, samt at 

kurserne er blevet afviklet med færre deltagere end forventet for ikke at aflyse kurser. 

Bestyrelse og Udvalg: 

Samlet udgifter der er tkr. 54 mindre end budget. Der er sparet i alle udvalg men primært på 

”tøjkontoen” da vi har valgt ikke at indkøbe nyt tøj til udvalg i 2015. Der er desuden sparet på DHF-

bladet som jo er udgået i 2015. 

Balancen: 

Henlæggelser under passiver 

Falder med tkr. 124 fra tkr. 265 til tkr. 141.  

Vi har tidligere henlagt til investeringer, men ikke planlagt brug af disse midler. Det har vi gjort i 

2015 og anvendt penge til opdatering af Beach materialerne, nyt telefonsystem, kontormøbler og 

IT.  

Kontoret fremtræder nu lyst og venligt og er blevet en bedre arbejdsplads for personalet.  

 

 

Carsten Madsen 

Økonomiansvarlig 
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Regnskab 2015 samt budget 2016 

 

 

 

 

Indtægter Budget 2016 Regnskab 2015 Budget 2015 Regnskab 2014

Turneringsindtægter  

Klubgebyr inkl. holdfællesskaber -275.530 -263.800 -281.460 -274.611

Startgebyr -1.736.410 -1.646.852 -1.596.555 -1.578.695

Flytning af kampe -65.000 -62.300 -100.000 -98.625

Trukne hold -26.250 -19.500 -15.000 -10.924

Bøder og indberetninger -238.000 -266.546 -302.000 -272.252

Dispensationer -27.000 -28.200 -21.625 -20.650

Protester -5.000 -8.500 -10.000 -3.000

Turneringsindtægter i alt -2.373.190 -2.295.698 -2.326.640 -2.258.757

Andre indtægter

Div. salg -1.800 -3.000 -3.600 -4.100

Renteindtægter og gebyrer -50.000 -49.154 -43.000 -37.984

Sponsorindtægter 0 0 0 0

Andre indtægter i alt -51.800 -52.154 -46.600 -42.084

Indtægter i alt -2.424.990 -2.347.852 -2.373.240 -2.300.841

Aktiviteter / Arrangementer

Projekt Høje piger 0 0 0 -5.824

Udlån af materialer -1.000 -2.067 -2.500 -1.132

Landspokalturnering - Netto -21.596 -17.403 -33.927 -34.297

Årets breddeforening 1.500 0 1.500 1.333

Bropulje 0 50 0 4000

Niveaustævner -3.900 7.449 -1.425 56.978

Beach Handball - Netto -644 38.302 -10.390 12.843

Ungdomspokalturnering -40.370 -38.366 -50.060 -45.525

Fairplaykampagne 0 0 0 -28.859

Aktiviteter / Arrangementer i alt -66.009 -12.036 -96.802 -40.483

Udgifter Budget 2016 Regnskab 2015 Budget 2015 Regnskab 2014

Turneringsudgifter

Kontingent DHF, Bropulje og forsikringer DIF 134.045 152.635 140.040 153.920

Medaljer, overrækkelser og øvrige turneringsudg. 24.195 19.752 29.500 31.792

Holdlicens DHF inkl. U-10 17.370 19.414 17.460 17.856

U-5 - U-10 stævner 52.000 24.059 21.000 20.735

Holdtilm.  HRØ, JHF, DHF 35.000 34.580 48.000

Adm. gebyrer HRØ, JHF, DHF 30.000 30.000 30.000 76.436

Turneringsudgifter i alt 292.610 280.439 286.000 300.739
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Ærø puljen Budget 2016 Regnskab 2015 Budget 2015 Regnskab 2014

Ærø puljen - Netto -140 -65.633 -27.540 -24.351

Administration

Personaleudgifter 1.652.207 1.579.424 1.581.190 1.390.354

Feriepengeforpligtigelser 10.000 12.563 10.000 85.887

Kontorets drift inkl. møder 40.500 31.885 53.500 42.502

EDB udgifter 1.000 7.201 1.000 -550

Hjemmeside samt IT-DIF 110.000 107.345 110.000 93.972

Porto inkl. afgifter og frankeringsmaskine 10.000 9.360 18.000 25.808

Telefoni 38.000 40.056 41.000 36.987

Kopimaskine og kontorartikler 50.000 46.782 47.500 63.934

Inventar 5.000 1.166 5.000 171

Advokat- og ekstern bistand 0 0 0 0

Dommeradministration -110.000 -40.000 -40.000 -40.000

Gebyrer lønsystem, bank m.m.. 11.250 12.330 11.700 19.992

Administration i alt 1.817.957 1.808.110 1.838.890 1.719.057

Møder og repræsentation

Rep. Møder, repræsentation m.m. 75.500 87.947 79.000 71.427

TC aktiviteter

Talentcenter - Drift 108.000 114.800 85.500 77.992

Kurser

Kurser -22.859 4.384 -28.292 27.059

Børne- og Ungeaktiviteter

Børne- og ungdomsarrangementer 9.400 -8.976 19.316 5.962

Bestyrelse og udvalg

Bestyrelse og forretningsudvalg 66.105 68.772 53.543 68.245

Turneringsudvalg 33.981 30.609 32.990 36.624

Dommerudvalg 18.218 16.714 18.224 13.916

Børne- og ungdomsudvalg 19.654 14.776 22.090 17.434

Uddannelse- og Talentcenterudvalg 11.130 9.928 10.700 4.105

De Unge Halse 16.439 2.648 10.483 -1.219

Events og udviklingsprojekter 29.000 22.457 33.500 13.950

Fællesudgifter - alle udvalg 61.970 23.445 61.900 37.774

Bestyrelse og udvalg i alt 256.497 189.350 243.430 190.830

Udgifter i alt 2.536.965 2.410.421 2.496.304 2.368.715

Driftsresultat 45.966 50.533 26.262 27.391

Ekstraordinære poster

Ekstraordinære indtægter 0 0 0 -262.431

Tab udestående foreninger 0 0 0 0

Ekstraordinære poster i alt 0 0 0 -262.431

Årets Resultat 45.966 50.533 26.262 -235.040
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A K T I V E R 2015 2014

Kassebeholdning 74 5

Danske Bank 27.026 38.801

Danske Bank 747.386 445.239

Danske Bank 3.495 3.495

Tilgodeh. foreninger   183.745 346.918

Periodeafgrænsningsposter -                 68.628            

Depot Danske Invest (Nom. 9637 stk.) Anskaffelsessum 960.715 960.715

Kursværdi 919.797

A K T I V E R    I A L T 1.922.440 1.863.800

P A S S I V E R 2015 2014

Dommerpulje overførsel til næste år 138.991 -11.437

Skyldig A-skat 30.245 35.864

Skyldig AM-bidrag / ATP 11.281 12.558

Periodeafgrænsningsposter 41.598 22.229

Diverse kreditorer 182.756 123.540

Feriepengeforpligtelser 154.122 143.066

Henlæggelser 140.887 264.888

Kapitalkonti

Jubilæumskonto 92.531 92.531

Ungdomskapital 169.901 169.901

Egenkapital 960.128 1.010.661

P A S S I V E R    I A L T 1.922.440 853.138

Kapitalforklaring

Egenkapital primo 1.010.661 775.622

Årets resultat -50.533 235.040

Egenkapital ultimo 960.128 1.010.661

Forpligtigelser

Leasing m.v.. (restforpligtigelse kopimaskine - 36 md.) 82.116            

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2015
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Har I dommere til  

Beach Handball 
 

Der er igen muligt at tilmelde en fra foreningen til at blive dommer til vores Beach Haandball 

stævner.  

Det er ingen krav om at være dommere, du skal blot kunne tænke dig at dømme nogle kampe til 

FHF beach stævner i maj og juni.  

For at blive dommer, skal du deltage på kurset 

Onsdag den 11. maj 2015 kl. 18.15 – 20.30 
(Idrættens Hus, Stadionvej 50, 5200 Odense V. – Mødelokale ved indgang F, overfor FHFs kontor)  

Stævneprogram for Beach Handball 2016 

Lørdag den 28. maj / Søndag den 29. maj  

Lørdag den   4. juni / Søndag den  5. juni  

Lørdag den 11. juni / Søndag den 12. juni  

Tilmelding / Kursusgebyr 

Kurset er gratis for deltagerne. 

 

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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Indkomne forslag til behandling 

 

1. Forslag fra Næsby IF 

Der oprettes U-10 C rækker i piger og drenge i den løbende turnering. 

 

2. Næsby IF 

Ændring af spilletid i U-16 drenge B rækken til 2 x 25 min., fra nuværende 2 x 20 min.  

 

Øvrige forslag 

Alle øvrige forslag der er modtaget omhandler særlige bestemmelser.  

Disse forslag skal ikke behandles officielt på repræsentantskabsmødet, da disse ændringer sker i 

turneringsudvalget.  

Bestyrelsen har dog besluttet, at man ønsker at høre foreningernes holdning til de fremsendte 

forslag. De vil derfor blive drøftet under Turneringsudvalgets mundtlige beretning. 

 

Forslag til debat 

A. Forslag fra Thurø IF 

Det foreslås at der gives lov at spille på to hold pr. dag i samme årgang.  

 

B. Forslag fra DHG  

Det foreslås at ændre årgange, så det bliver enkeltårgange frem til og med U-9,  

og herefter U-11, U-13, U-15, U-17 og U-19 
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Kerteminde 28. – 29. Maj         Nyborg 04. - 05. Juni        Assens 11.- 12. juni         
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Fyns Håndbold Forbund 

Repræsentantskabsmøde 2017 
 

Mandag den 8. maj 2017 kl. 18.30  

 

Sæt allerede nu x i kalenderen  


