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Et atypisk
repræsentantskabsmøde i en
atypisk tid.

Dagsorden:
1.Valg af dirigent.
2.Formanden aflægger Bestyrelsens beretning.
3.Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4.Orientering om budgettet for det igangværende regnskabsår samt det kommende.
5.Forslag til kontingent for det kommende budgetår
6.Behandling af indkomne forslag.
7.Valg
Pkt.

Hverv

Lige år

a.

Formand HRØ

X

c.

Formand TU

X

d.

Formand UU

X

h.

Formand Børn

X

i.

Formand Unge

X

k.

Formand OA

X

m.

Medlem OA

X

o.

Fanebærer

X

8.Fastsættelse af sted og dato for næste års repræsentantskabsmøde
9.Eventuelt.
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Formandens beretning
Når jeg til denne udgave af årsberetning skal skrive mit indlæg, så er det med en
viden om, at Danmark er blevet lukket ned for at minimere risikoen for spredning af
Covid-19 og for at give sundhedssystemet mulighed for at kunne håndtere de
smittede, der måtte kræve hjælp fra netop sundhedssystemet. Det kan derfor være
svært alene at skulle forholde sig til hvad der var fokus på i 2019, når jeg ved at
2020 bliver et skelsættende år for Danmark, danskerne og får håndbolden.
Ikke desto mindre er det 2019, der skal have opmærksomheden i denne beretning.
Projekt Håndbolden tilbage til København.
Efter sammenlagt 6 år med fokus på at bringe håndbolden tilbage til København,
sluttede projektet med udgangen af 2019. Med projektleder Tom Jensen i spidsen
har der gennem de 6 år været sat masser af forskellige initiativer i gang, afholdt
mange inspirations- og samarbejdsmøder og håndbolden er kommet tilbage i
skolerne i flere københavnske bydele.
Det må konstateres, at Københavns Kommune stadig i utrolig stor grad er ramt af
mangel på særligt indendørs idrætsfaciliteter. Det rammer naturligvis også
håndbolden. Det har ført til at foreninger, der har oplevet succes med
medlemsfremgang som følge af projektet, pludselig befinder sig i en situation, hvor
manglen på haltimer kan risikere at få fremgangen til at smuldre. Samtidigt er
standarden på flere af de eksisterende haller ikke optimal. De foreninger, der har
deltaget i projektet, har i perioden også formået at fremstå meget mere som en
samlet enhed. Samtidigt har forvaltningen i kommunen også forsøgt at finde
løsninger. Der er dog enighed om, at det kræver meget mere end den gode vilje at
opnå bare noget nær tilnærmelsesvis optimale løsninger. Således vil det kræve
bygning af flere kvadratmeter under tag for at kunne imødekomme behovet. Det er
ikke nok at optimere brugen af de eksisterende haller.
På bundlinjen ved afslutning af projektet står, at der er medlemsmæssig fremgang i
hovedparten af de foreninger, der har deltaget i projektet. Foreningerne i projektet
har opnået en større grad af fællesskab omkring fælles udfordringer og fælles
løsninger.
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Nu kommer så den hverdag, hvor effekten skal fastholdes af foreningerne, og de
veje og stier, der førte til fremgang, fortsat skal betrædes og udbygges.
Medlemsfremgang.
Som nævnt lige ovenfor, så har ”Håndbolden tilbage til København” ført til
medlemsfremgang i Københavns Kommune. Det er dog ikke kun i Københavns
Kommune, der har været medlemsfremgang på håndboldfronten. Det gælder
generelt i hele HRØ’s område. Næsten 1400 medlemmer på et år. Det er så stor en
fremgang, at det ikke alene kan tilskrives at foreningerne er blevet bedre til at tælle,
eller det kun er i et enkelt område, der er sket fremgang. Der kan være og er sikkert
også flere forklaringer på denne fremgang.
Rekruttering og fastholdelse af medlemmer er stadig nøglesten i foreningslivet. Det
er der stor enighed om. Forskellene opstår så nok mere, når det er midlerne på de
to områder, der skal i fokus. Vi ved fra en række undersøgelser, at det der i særlig
grad medvirker til at fastholde medlemmerne, det er et godt træningsmiljø. Et godt
træningsmiljø indeholder mange elementer. Godt klubliv, gode træningsfaciliteter,
spændende kampe, en motiverende og engageret træner, en ledelse med overskud
og flere andre emner. Der er derfor tale om mange faktorer, der skal mødes
samtidigt. Det ved vi, at mange foreninger har held med at få til at lykkes.
Herfra skal lyde en stor tak for dette kæmpe arbejde. For en del år siden
udarbejdede HRØ en vision der kort og godt lyder: ”HRØ skal arbejde for Flere
spillere – Flere ledere”. Det vil altid være gældende, for der vil i morgen altid kunne
være flere spillere og flere ledere, end der er i dag. Derfor er håbet, at i vil fortsætte
det gode, flotte arbejde med at rekruttere og fastholde medlemmer i hver enkelt
forening. Det vil også være medvirkende til at styrke håndboldens position i det
lokale idrætsliv – også ved fordeling af ressourcer.
Foreningsmøder og foreningspanel.
Vi har i bestyrelsen stadig et stort ønske om at komme rundt og møde foreningerne.
Vi har derfor i 2019 afholdt et par foreningsmøder. Fokus er stadig på få information
fra vores side, mere dialog med foreningerne i forhold til deres hverdag. Jeg skal
derfor opfordre til at foreningerne deltager ved foreningsmøderne. Det er et af de
steder, hvor bestyrelsen indhenter viden fra hverdagen i foreningslivet og
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håndbolden. Derudover har bestyrelsen en meget bred berøringsflade i forhold til
foreningerne og håndbolden i praksis.
Det sidste skud på stammen er vores foreningspanel. Det blev lanceret i 2019 og
består foreningsfolk, der har tilmeldt sig og som kan tilslutte sig den etik og moral
HRØ gerne vil være eksponent for. Efter et første møde, hvor formålet med panelet
blev nærmere drøftet, har panelet haft et par møder med mere konkrete temaer. Det
hele med formålet at få kvalificeret dialogen mellem HRØ og foreningerne samt
udvide kendskabet til hinanden.
Det er mit indtryk, at foreningspanelet er kommet godt på vej, og det ville helt sikkert
have behandlet mange andre spændende temaer og dilemmaer i 2020 – havde det
ikke været for den der virus…..

VM 2019, Royal Arena, Skolefinaler og samarbejdet med kommunerne.
Januar 2019 bød på Herre VM. Med bl.a. Danmark som værtsnation, var der lagt op
til den helt store turnering, hvor målet naturligvis var at vinde VM. Hvordan det gik
ved vi alle, og det er jo historie i dag.
Vi benyttede VM 2019 til for første at invitere borgmestrene fra hele regionen til VM i
Royal Arena. Ikke til den første kamp med Danmark, da det var umuligt at få så
mange billetter. Til gengæld benyttede vi de resterende kampe i Arenaen til at holde
møde med borgmestrene. Det var med fokus på at give dem et kendskab til de
produkter, den lokale håndboldforening kunne tilbyde ikke kun medlemmerne, men
også tilbyde til støtte for en række af kommunens borgere. Det er tilbud som TrilleTrolle i daginstitutioner, håndboldfitness til social- og sundhedshjælpere og assistenter og 5-a-side til de kontanthjælpsmodtagere, der er langt fra
arbejdsmarkedet. Vi har ikke en forventning om, at det er gjort med en kontakt eller
en henvendelse, og slet ikke alene til det politiske niveau.
Derfor benyttede vi senere i 2019 lejligheden til at geninvitere borgmestrene til en
EM-kvalifikationskamp i Royal Arena. Det var samtidigt de nykårede
verdensmestres første optræden efter titel-gevinsten i januar. Det er vores indtryk,
at de ressourcer, vi har brug – og forsat vil bruge – på det politiske niveau er godt
givet ud. Det er så også vores håb, at den lokale håndboldforening vil kontakte os,
hvis der er optræk til problemer lokalt i forhold til det politiske niveau. Så har vi
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mulighed for at trække lidt på de gode relationer, der er skabt under en sådan
håndboldkamp på landsholdsplan.
Og endelig skal nævnes, at Håndbolden tilbage til København benyttede VM i Royal
Arena til at afvikle finalestævne for skoleturneringen. Det blev en stor succes, og
alene det at det foregik på VM-banen i Arenaen var for mange en nærmest
uopnåelig oplevelse. En stor tak til Københavns Kommune, Dansk Håndbold
Forbund og det Europæiske Håndbold Forbund. Uden den velvillige bistand fra
disse parter, så kunne det ikke lykkes.

Dansk Håndbold Forbund.
Jeg har nævnt det før. Den tidligere formand for HRØ har også nævnt det. Der
kigges på en ny organisation i Dansk Håndbold. Så det i sig selv er ikke en nyhed.
Nyheden var måske mere, at vi i 2019 kom meget længere end tidligere. Der blev
gennemført en interviewrunde i forhold til foreninger, ansatte og politikere. Alt
sammen med henblik på at opnå et bredt billede af måden hverdagen oplevelse på.
Dette for at kunne komme med en eller flere modeller til en fremtidige struktur, og
så lade politikerne i DHF træffe en endelig beslutning.
For HRØ har det været en proces, hvor vi i store træk har anbefalet at man kiggede
på måden 4 forbund var blevet til 1 forbund øst for Storebælt. Hvor det lander i
forhold til en ny struktur vides endnu ikke. Arbejdet er stadig i gang, men har også
været ramt af Covid-19.

Afsluttende bemærkninger.
Det er muligt, jeg som formand tegner HRØ i en række sammenhænge. Men skåret
helt ind til benet, så er HRØ jo ”bare” paraplyen, der binder foreningerne øst for
Storebælt sammen i en fælles interesse for håndbolden og med ønsket om gode
håndboldoplevelser for alle parter. Derfor skal der lyde en stor tak til alle de frivillige
og foreningsmedlemmer, der er grundlaget for den gode håndboldoplevelse.
Også en stor tak til de øvrige medlemmer af bestyrelsen og alle udvalgsmedlemmer
ved HRØ. Jeg håber alle oplever en udfordrende tid som politiker i HRØ. Det er mit
indtryk, at der er muligheder nok inden for vores overordnede vision: Flere spillere,
flere ledere.
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Afslutningsvis skal der også lyde en stor tak til administrationen. Vi tog for nogle år
siden en beslutning om at lade administrationen stå for mere og mere af driften af
den daglige del af håndbolden. Det kræver meget af både det politiske niveau og
det administrative niveau. Vi sliber stadig kanter, men jeg synes at kunne se, at det
går i den rigtige retning og med hurtige skridt.
Tak for et spændende 2019. Tak for ens tor indsat af alle håndboldparter. Tak til
vores sponsorer: Select Danmark, Intersport Asnæs og Sparekassen Sjælland-Fyn.
Troels Hansen
Formand
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Børneudvalg
Breddestævner, evaluering på konsekvenserne af turneringstilbud i forhold til netop
breddestævner, ændring i præmier og udvikling af breddehåndbolden i DHF-regi.
Det er hovedtemaerne for udvalget i 2019.
Breddestævnerne eller børnestævner eller begynderstævner. Kært barn har og har
haft mange navne. Intentionen er den samme: Legen med bolden – hyggen med
hinanden. Vi forsøger til stadighed at tilbyde breddestævner med gode muligheder
for leg med bold, og med gode muligheder for at finde et stævne inden for en
geografisk overkommelig afstand. Vi må dog også erkende, at netop det med
geografien er en stadig større udfordring. Vi har stor forståelse for, at ikke alle har
ressourcerne til selv at binde an med rollen som medarrangør af et breddestævne.
Vi har også stor forståelse for, at ikke alle er i stand til at finde haltimerne til at holde
et stævne. Det er jo nu en gang de forudsætninger, der er gældende ved
planlægning og afvikling af breddestævnerne. Det betyder også, at vi af og til må
skuffe hold, der har meldt til i håb om at kunne komme til et stævne forholdsvis tæt
på egen bopæl, men så oplever at stævnet aflyses, for andre ikke meldte til, da det
lå for langt væk fra dem.
Det er håbet for den kommende tid, at flere vil byde ind som arrangør af stævner
eller kan finde haltid til stævner. Så skal vi nok fortsætte arbejdet med at få enderne
til at nå sammen. Når man har været ude og opleve det liv, der er i hallerne og
øjnene hos børnene, så kan man kun blive glad i låget og opsat på at finde flere
løsninger.
Der tilbydes nu også turneringsprodukter i de årgange, der tidligere alene var til
breddestævner. Derfor følger vi spændt med på udviklingen. Både i forhold til antal
hold til breddestævnerne, og så også hvordan det udvikler sig i turneringsregi. Det
er årgange, hvor der ikke er fokus på resultater. Umiddelbart ser det ud til, at det
betyder færre hold til breddestævnerne. Det forringer så yderligere mulighederne for
stævner tæt på. Det er nok for tidligt at konkludere endeligt, så udvalget følger
området.
Vi fortsætter med at få U-13 træf op at køre. Der har været flere kontakter til
medarrangører, men vi må erkende, at det ikke har været så let at få genstartet som
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forventet. Også på idrætsefterskolerne sker der ændringer, og det er jo i det regi, vi
afvikler træffene, og med elever som medinstruktører. Udvalget fortsætter dog
ufortrødent arbejdet med at finde løsninger – og er fuld af fortrøstning.
Sluttelig kan jeg orientere om, at vi i det omfang det er muligt gerne deltager i
udviklingsarbejdet i DHF-regi. Vi har plads i BRUD-udvalget, der har fokus på
udviklingen af breddehåndbolden. Der er mange elementer i spil, men også mange
input, så det tager tid at komme rundt i alle hjørner og kanter.
Dette er min sidste beretning, idet jeg grundet nyt job ikke længere kan afse den
nødvendige tid til formandsvirket. Det har været nogle spændende og udviklende år,
hvor jeg også har haft glæden af at være valgt som næstformand i Håndbold
Region Øst. Jeg vil ønske alle i bestyrelsen og udvalget – og særligt i
Børneudvalget – god vind fremover. Jeg er overbevist om, at vi ses i hallerne. Tak til
administrationen for det store arbejde med at holde alle skibe sejlende og medvirke
til at få flest mulige i sikker havn. Nogle sejler stadig og sejler godt.
Hanne Bun Thorsen
Formand
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Ungeudvalg
I det sidste år har vi fået årshjulet på plads, hvor vi har ønske om at gennemføre et
antal planlagte arrangementer i løbet af året, men hvor der også er plads til lidt
ekstra mindre initiativer.
Vi købte i 2019 UV-udstyr, og afprøvede det til et stævne i Slagelse, og den erfaring
vi fik med derfra, bruger vi til at lave en drejebog, så det er nemmere at præsentere
et UV-stævne for foreningerne. Der er planer om UV-stævne i 2020 også, evt.
kombineret med E-sport i en eller anden form.
Inden Covid-19 blev trykket ned over os, var vi i gang med planlægning af at teste
E-sport stævne, altså håndbold, f.eks. five-a-side, kombineret med E-sport, og
havde et par foreninger i gang med planlægning. Det er nu selvfølgelig udskudt til
den kommende sæson.
Vi har fortsat ønske om at afholde 1-2 natstævner, men mangler foreninger der vil
afholde det.
I sommeren 2019 var vi forbi Beach, da vi har et ønske om at være mere synlige for
foreningerne, vi håber selvfølgelig vi har mulighed for at være med, næste gang der
afholdes Beach.
Der har været lidt udskiftning i udvalget, og pt. står vi og mangler et medlem.

Susanne Brink Rudbeck
Formand
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Seniorudvalg
Udvalget har i årets løb arbejdet ad to veje:
For det første har der været brugt en del ressourcer på at få startet 5-a-sidehåndbold op. Det har været og er stadig vores mål at udbrede spillet til hele
regionen, men samtidigt også at forsøge at motivere nogle pionerforeninger til at gå
forrest. Det er lykkedes at få motiveret nogle pionerforeninger, hvilket har resulteret i
flere positive tilbagemeldinger fra gode oplevelser til stævner. Disse stævner er så
også blevet placeret fredag aften. Det har haft de sidegevinster, at der kunne laves
noget socialt samvær i forbindelse med kampene, ligesom spillerne kunne have en
aktiv weekend med andre gøremål. Der er ingen tvivl om, at vi vil fortsætte arbejdet
med at få udbredt spillet. Det har vist sig, at det også er et udmærket opvarmingsspil i forbindelse med bl.a. divisionskampe.
Den anden vej, vi har forsøgt at forfølge, er at genere statistisk viden om hele
seniorområdet. Antal spillere, fordeling, frafald, rekruttering og meget mere. Det er
et langt sejt træk, og vi har ikke på alle områder et tilstrækkeligt materiale at kigge
ind i. Der er også i andre regi igangsat arbejde på dette område, og det er håbet, at
vi på kort sigt kan få nogle retningspile omkring fremtidige initiativer for at give bedre
muligheder for at rekruttere og fastholde seniorspillere.
Udvalget har været ramt af lidt frafald blandt sine medlemmer, og den kommende
sæson skal bl.a. bruges til også at fokusere på at skabe en stabil kreds af
udvalgsmedlemmer.
Heinrich Papke
Formand
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Turneringsudvalg
2019 har været præget at omstillingen af håndbold-Danmark fra en mangeårig
årgang struktur i lige årgange, og til det første år med overgang til ulige årgange.
Det har betydet et betydeligt forberedelsesarbejde for turneringsudvalgt – i øvrige i
tæt samarbejde med DHF’s turneringsudvalg, BRUD-udvalget, samt HRØ’s øvrige
udvalg. Mange af de konkrete udfordringer omkring afvikling af turneringen for de
ældste årgange er desuden afstemt med og gennemført i god dialog med FHF’s
turneringsudvalg.
I lighed med de tidligere år, har HRØ i sæsonen 2019/20, afviklet turnering for de
ældste årgange (U-19, U-17) og mange af de konkrete problemstillinger omkring
afvikling af de ældste årgange
Da forberedelserne til sæsonen endeligt var på plads og strukturen endeligt tog
form, indledtes i eftersommeren 2019 en sæson, som vi alle troede ville være år 1
med ny årgangsstruktur og spilformer, men som i skrivende stund, marts 2020, nok
altid vil blive kendt som ”Corona-året”. Virussen gjorde i februar og marts 2020 sit
indtog i Danmark, og forhindrede både afslutning i turnering og pokalturnering.
Nogle aktiviteter nåede dog at blive afviklet og nedenfor findes enkelte nedslag fra
året.

Niveaustævner.
Formålet med deltagelse i niveaustævnerne er fortsat, gennem de afviklede kampe
til stævnet, at sikre de deltagende hold det bedst mulige grundlag for at tilmelde sig
den korrekte række, så der kommer så mange lige kampe som muligt i
vinterturneringen.
Niveaustævnerne i 2019 blev for tredje år afviklet med mere end 1000 deltagende
hold, og turneringsudvalget er meget tilfredse med udviklingen med flere deltagere i
niveaustævnerne.
I år havde udvalget forsøgt at stramme op på en del elementer i processen omkring
niveaustævnerne og den efterfølgende proces omkring seedning og puljeinddeling.
Den nævnte procesbeskrivelse ligger tilgængelig på HRØ’s hjemmeside, og vil også
frem imod de kommende niveaustævner blive yderligere tilpasset.
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Turneringen 2019/20
I lighed med de tidligere år, har HRØ i sæsonen 2019/20, afviklet turnering for de
ældste årgange (U-19, U-17 og U-15). Som en markant ændring blev U19
turneringerne for både damer og herre for første sæson i mange år afviklet som en
ligeud turnering over hele sæsonen for de 10 bedste hold i HRØ og FHF. Et nyt
tiltag, som foreløbig er taget vel imod af de deltagende hold, og som vi følger og
evaluerer.
DHF besluttede i afslutningen af forrige sæson, at der ikke skulle afholdes officielle
danmarksmesterskaber for U-15 og U-13. Som udløber af denne beslutning, valgte
HRØ af vi ønskede af afvikle kredsmesterskaber som afslutning på sæsonen i U-13
og U-15 (med FHF). Dette initiativ vil givet blive fremmet i de følgende sæsoner,
som en forhåbentlig festlig afslutning på sæsonen, og afviklet i en form hvor flest
mulige hold er med længst muligt.

Pokalturneringerne.
Finalestævnet i Ungdomspokal 1 blev i januar 2020 afviklet i Maribo-hallerne og
med Team Sydhavsøerne som medarrangør. Formand i HRØ, Troels Hansen
repræsenterede TU ved den lejlighed, og kunne berette om er flot afviklet
finalestævne. Stor tak til Team Sydhavsøerne for god afvikling og et fortrinligt
samarbejde,
Desværre måtte finalestævnet i ungdomspokal 2, som skulle være afviklet medio
marts 2020 med HK Lammefjorden som vært, aflyses grundet Corona-virussens
indtog i håndbold- Danmark.
I forlængelse af ovenstående skal også lyde en stor tak til HRØ’s
arrangementsudvalget for et fortrinligt samarbejde i løbet af året, bl.a. ved
planlægning af ovennævnte finalestævner, samt de aflyste kredsfinalestævner, som
vi glæder os til at kunne gennemføre i den kommende sæson.

DM.
HRØ var i sæsonen 2019/20 tildelt arrangementet af danmarksmesterskaber for U17 og U-19 piger/drenge, men blev i marts 2020 aflyst, grundet Corona-virus.
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Sommerturneringen.
Sommerturneringen havde for første gang i lang tid fremgang, og det var med hele
25 hold. Det er dejligt at der er fremgang i denne turnering, da det efter udvalgets
opfattelse er med til at fastholde spillerne i klubberne. Der spilles stadig ikke frem til
en samlet vinder, men et mesterskabsspil synes ikke savnet.

Afslutning.
Udvalget har i indeværende år bestået af Lotte Pedersen, Sven Hjort Jensen,
Christian Kopranen og Jørgen Alnor. Sidstnævnte har ligeledes været HRØ’s
repræsentant i DHF’s turneringsudvalg.
Vi har igen i år i haft et forrygende samarbejde, og jeg vil gerne som afgående
formand takke udvalgets medlemmer for gode og berigende diskussioner, og altid
godt humør.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige Jer en stor tak for jeres engagement.
En stor tak skal ligeledes gå til HRØ’s samlede administrationen og ikke mindst
også til Søren Petersen for godt samarbejdet i 2019.
Søren Rasmussen
Formand
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Dommerudvalg
Dommerudvalget har i den forgangne sæson haft stor fokus på udviklinger til
dommere. Dette har gjort sig gældende for såvel dommerpar som enedommere.
Særligt har nye dommere fået stor opmærksomhed. Dette skyldes ønsket om at få
integreret disse dommere i den eksisterende dommergruppe både med
kvalifikationer og socialt. Der har i år været en stor tilgang af nye dommere, som
dommerudvalget byder hjertelig velkommen.
Dommerudvalget har i den forgange sæson også haft stor fokus på at dygtiggøre
alle dommere på alle niveauer i HRØ, både hvad angår regelkundskab, men også i
praksis med udviklinger. Dette arbejde fortsætter udvalget med, også til den
kommende sæson.
Samtidig har dommerudvalget fokus på at sikre en kæde, så HRØ fortsat kan levere
dommere til eliten i DHF. Heldigvis kunne dette også lade sig gøre forud for denne
sæson, hvor både Jonas Trust Larsen og André Visholm rykkede op i 1. division. Til
den kommende sæson har Dommerudvalget igen indstillet dommere til DHF, der er
dog endnu ikke taget beslutning vedr. dette på nuværende tidspunkt.
For at sikre dette, er der behov for kvalificeret udviklere, heldigvis er der en god
gruppe af udviklere, der er interesseret i at løfte denne opgave. HRØ vil fortsat
arbejde på at benytte disse kvalifikationer, ud fra de muligheder der er i forhold til
antal dommere og kampe.
Sideløbende er der ved sæsonstart også sket et formandsskifte i Dommerudvalget.
Undertegnede har overtaget formandsposten. Kim Linde har valgt at træde af pga.
flere opgaver i udlandet på sit civile arbejde. I den forbindelse skal der lyde en
meget stor tak for Kim Lindes store indsats som DU formand i HRØ igennem mange
år. Henrik Lundberg har også af arbejdsmæssige årsager valgt, at træde ud af
udvalget. Også til Henrik skal der lyde en meget stor tak for hans indsats i
Dommerudvalget, ikke mindst med de nye dommere.
Morten Lethan er i den forgangne sæson kommet ind i udvalget, som
Udviklingsansvarlig, og så mangler vi yderligere et medlem der bl.a. skal have med
nye dommere at gøre. Til denne udvalgspost prøver vi som noget nyt, at slå op med
et jobopslag, som alle har mulighed for respondere på.
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Til alle HRØ’s dommere skal lyde en stor tak for indsatsen i det forgangne år,
uanset anciennitet, værdsætter vi alle de mange kampe som alle dommere er med
til at få dømt, det er meget værdsat af HRØ. Samtidig skal alle HRØ’s udviklere
have tak, I er med til at sikre den ønskede udvikling og vi vil fortsætte dette arbejde,
til gavn og glæde for dommere, foreninger og håndbolden i HRØ.
Claus Adelgaard
Formand
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Uddannelsesudvalg
Udvalget består i denne sæson af erfarne såvel som nye kræfter. Vi er således Emil
Elling Jørgensen, Sonni Larsen, Henrik Daugaard, Lars Hagenau og Gitte
Hornstrup Dahl (formand). Tak til Jer alle for Jeres konstruktive bidrag til
uddannelsesområdet. Også en stor tak til Morten Juul, vores konsulent på
uddannelsesområdet, samt uddannelsessekretær Jane Pedersen. Der skal også
lyde en stor tak til vores instruktører – de faste såvel som gæsteinstruktører, der
byder ind med stor faglighed og engageret formidling, og er afgørende for at vi kan
tilbyde uddannelser af høj kvalitet.
Uddannelsesudvalgets primære opgave er at udbyde de faste uddannelsesforløb
Børnetræner-uddannelsen, Træneruddannelse og Dommeruddannelsen. Dertil
kommer forskellige inspirations-kurser og det årlige trænerseminar.
Udvalget har i det forgangne år arbejdet med uddannelsesområdet i fire søjler.

På børneområdet har vi i 2019 fået en revideret Børnetræneruddannelse (BTU).
Antallet af moduler er skåret ned og der er etableret et grundmodul, som indgang til
uddannelsen som børnetræner. Grundmodulet skal sikre, at man kommer rundt om
de vigtigste tematikker i forhold til børnetrænerrollen inden man går videre til de
øvrige moduler. Den reviderede BTU blev introduceret i august 2019. I 2019 har vi
samlet set udbudt 21 moduler i Børnetræneruddannelsen med i alt 222 kursister.
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I forbindelse med introduktionen af de nye spilformer og kortbanen, viste der sig
hurtigt behov for at tilbyde et inspirationskursus med fokus på de nye forhold for
børnehåndbolden. Det fik Morten hurtigt sat i søen og kurserne var velbesøgt.
I forbindelse med Herre VM på hjemmebane i januar lavede vi et
heldagsarrangement med Johan Zanottis Multitasking Training kombineret med
håndbold i Royal Arena. Johans træning har fokus på at styrke spillernes evne til at
være hurtigt opfattende og – reagerende og kan trænes i alle aldre. Vi forventer at
udbyde endnu et inspirationskursus med Johan i løbet af 2020.
På området, vi kalder ungdom/senior har fokus primært været på at få bedre gang i
Træneruddannelsen. I 2019 valgte vi derfor at udbyde alle moduler 2 gange i løbet
af året. Det gav et par aflysninger, men samlet set fik vi øget deltagelsen på
modulerne, så deltagertallene i 2019 ser således ud:

Angreb
: 21

Forsvar
: 18

Træner
-rollen:
9

Trænerpraksis
:

Målvogter
: 29

Fysisk
træning
:8

Trænings
-miljø: 19

19
Vi vil gerne være med at til at sætte aktuelle emner på dagsordenen. Vi har således
i 2019 holdt en temaaften om fastholdelse af unge med udgangspunkt i det gode
træningsmiljø. Ungdomsforsker Søren Østergaard gav et oplæg og der var en god
debat og en god respons. Dette initiativ forventer vi i 2020 kommer til at udmønte
sig et foreningskursus, hvor foreninger, der gerne vil arbejde med at fastholde
ungdomsspillere kan få hjælp af en konsulent til at få sat indsatsen på skinner.
Det årlige trænerseminar i HRØ regi er af praktiske årsager blevet flyttet, så det
fremover finder sted i januar. På den vis håber vi på at kunne øge interessen og
deltagerantallet. Fokus er fortsat på at tilbyde den nyeste viden fra de bedste
eksperter og praktikere.
Generelt er vi utroligt glade for den positive respons, som vores aktiviteter får. Vi er
meget optaget af at evaluere alle aktiviteter og vi følger altid op på hvad deltagerne i
vores aktiviteter giver af tilbagemeldinger.
I 2019 har HRØ fået et nyhedsbrev, der udsendes hver fredag. Her bliver alle
kursusmoduler annonceret, så man kan følge med i hvad der bliver udbudt. Alle kan
skrive sig op til nyhedsbrevet. Som noget nyt er det desuden blevet muligt at
fremsøge kurser i håndbold app’en og det er muligt at tilmelde sig kurser direkte i
app’en. App’en er knyttet op på haandoffice og klubben får således en besked om
godkendelse gennem systemet.
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Vi udbyder fortsat særlige uddannelsesforløb for dels hjælpetrænere, dels unge
trænere, der for alvor skal til at tage hul på trænergerningen. Desværre har vi i 2019
måtte aflyse ungtræneruddannelsen, fordi der ikke var nok tilmeldte. Vi tror stadig
på, at der er et behov for denne uddannelse, men at kendskabet måske ikke er stort
nok. Vi vil derfor fortsat arbejde på at udbrede kendskabet blandt foreningerne.
Dommeruddannelsen fortsætter med at tiltrække sig en masse positiv
opmærksomhed. I 2019 har 22 dommeraspiranter gennemført uddannelsen. Vi
oplever en stor interesse blandt 13-14 årige drenge og piger for at bliver dommere,
men da man skal være fyldt 15 år for at blive turneringsdommer, så kommer de helt
unge ofte i klemme. Som noget nyt, har vi derfor i 2019 startet et forløb for unge
dommeraspiranter. 17 unge mennesker tog imod tilbuddet og er nu klar til at hjælpe
ude i klubberne som dømselv dommere. Vi har samtidig søgt værtsforeninger, der
vil hjælpe med at holde de unge mennesker til ilden indtil de fylder 15 år, og vi kan
få glæde af dem som HRØ turneringsdommere.
Et andet eksempel på det gode samarbejde mellem klubberne og HRØ er indsatsen
for at få flere dommere på Bornholm. Dommeruddannelsen blev gennemført på
Bornholm i 2019 sideløbende med at udviklere og vejledere blev opdateret. Det har
ført til syv nye turneringsdommere på Bornholm.
Hvis vi kigger fremad mod 2020, som allerede er godt i gang, så er vores fokus på
at få udviklet foreningskurser, som skal give foreningerne mulighed for at afholde
relevante moduler fra BTU, TRU og dommeruddannelsens modul 1 hjemme i
foreningen. Fordelen ved at få kurset hjem i klubben er, at man har en anledning til
at samle klubbens frivillige og lave noget i fællesskab uden at deltagerne skal tænke
på transport. Vi tilbyder en fleksibel pakke, hvor klubbernes opgave er at finde en
dag, sørge for lokaler og evt. forplejning. Flere detaljer fremgår af vores
hjemmeside.
Med disse ord, beretningen for uddannelsesområdet i 2019. Vi arbejder videre med
at sikre uddannelse og inspiration til alle frivillige trænere, ledere og potentielle
dommere i 2020.
Gitte Dahl
Formand
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Talentudvalg
Drenge 2005
Vi har i år flyttede de uslebne diamanter på 2005 frem så de er samlede før
sommerferien. Det har bevirket at vi kunne indstille nogle af disse til udtagelse til
talenttræning.
Vores normale udtagelse har vi ikke afholdt i år. Vi har som forsøg taget de spiller
med der var indstillet fra klubberne. Vi har set på dem til niveaustævner og givet
dem en chance på 2 samlinger.
Der har så været ca 120 spiller i vores 3 centre. Normalt har vi ca 90 spiller. Der er
kommet nye træner/holdleder ind på denne årgang. De har taget denne opgave til
sig. De har en stor opgave med denne nye måde at træner på.

Drenge 2004
På trænersiden har vi været rigtig godt besat af nogle erfarne og dygtige trænere på
alle centre. En god blanding af nogen der har været i systemet i mange år,
suppleret op med helt nye trænere. Vi har været gode til at samarbejde internt i
centrene og fået rykket spillere frem og tilbage imellem dem, så vi har stået med de
”rigtige” spiller til i iagttagelsesstævnet.
Til iagttagelsesstævnet havde mange interessante spillere med. Jeg synes der
denne gang, var væsentlig flere mindre spillere, hvilket måske kan skyldes, at de
stadig spiller med boldstørrelse 2, hvor det før i tiden har været størrelse 3 de har
spillet med. Det kan måske snyde, men også give spillere med mindre fysik en
chance for at kunne begå sig.

Piger
2019 har været et godt år for talentudviklingen af pigerne i årgange 04, 05 og 06.
Der har været stor fokus på dialog og samarbejde mellem klubberne, HRØ og DHF.
Mange af vores samlinger har været fint besøgt af både klub træner og talent
træner fra DHF, og vi håber det vil forsætte fremover.
Pigerne fra årgang 06 tog hul på Uslebne diamanter i november 2019, og har sidste
samling i marts 2020. Der bliver arbejdet på at giver pigerne nogle værktøjer med
hjem i klubben som de kan bruge i deres daglige træning. Det er både på det
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motoriske, men bestemt også på teknikken. Vi håber at flere spiller får udviklede
sig, så de kan blive en del af talenttræningen for årgang 06, som har deres først
samling 15. maj 2020.
Pigerne fra årgang 05 afsluttet deres runde af Uslebne diamanter i marts 2019, og
igen i år var der flere spiller som udviklede sig så meget, at de også blev en del af
vores talent træningen.
Til den første samling var der spiller fra hele 31 klubber, hvilke betyder
talentudviklingen i HRØ blomstrer mange steder. Pigerne skal igennem 5 samlinger
i talenttræningen, inden de i januar 2020 spiller iagttagelsesstævne i Helsinge.
Pigerne fra årgang 04 har været en del af vores ”forsætter” gruppe. Gruppen har
siden deres iagttagelsesstævne i januar 2019 været igennem yderlige 5 samlinger
hvor DHF har været tilstede.
I løbet af hele 2019 var der været flere spiller fra ”forsætter” gruppen der er blevet
indkaldt til DHF’s talent træning. Derfor er vi glade for at kunne tilbyde disse
samlinger, så spiller der udvikler sig lidt senere end andre, får en mulighed for at
vise sig frem for DHF
Michael Svendsen
Formand
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Arrangements- og IT-udvalg
Efter i flere år at have taget sig af både arrangementer og IT ud fra den politiske
vinkel, så er 2019 det første år, hvor IT ikke længere er et fokusområde. Det skyldes
at DHF har valgt at indføre en ny struktur på IT-området. Det har bl.a. ført til at der
ikke længere er et politisk IT-Udvalg. Nu arbejdes der primært med området i
administrativt niveau, og det er alene et politisk anliggende at drøfte bevillingerne.
Så vores primære fokus er nu alene arrangementer. Dem har der til gengæld også
været mange af.
Udvalget er nu inde over vores egne ungdomspokalfinaler. Det er helt fra det
øjeblik, der inviteres medarrangør og frem til og med selve afviklingen. Når HRØ har
valgt den tilgang, så er det med to formål:
For det første har vi mange foreninger, der ikke er sikre på, om de kan klare et
finalestævne. Usikkerheden er oftest ikke begrundet i fakta, for der er vanvittigt
mange dygtige og engagerede frivillige ledere fordelt i alle foreninger over hele
regionens område. Derfor kan det være en stor støtte, at vi kan stille med
udvalgsmedlemmer til sparring i forbindelse med planlægningen og i forbindelse
med selve afviklingen af stævnet.
For det andet vil vi meget gerne give al den viden, der er samlet i udvalget videre til
foreningerne i HRØ. Det er viden, der er samlet som følge af at
udvalgsmedlemmerne gennem mange år har været, og stadig er, en del af
arrangementerne ved Dansk Håndbold Forbund når der afvikles EM og VM
slutrunder i Danmark. Det uanset om det er ungdom eller seniorer. Ikke alene kan
viden på denne måde gives videre, men det er også muligt at rekruttere fremtidige
frivillige til dette arbejde. Bl.a. fordi vi nu har et kendskab til ikke kun hinanden, men
også til dette noget specielle arbejdsområde. Specielle fordi der er mange
forskellige forventninger til løsning af opgave fra rigtig mange forskellige
interessenter.
Ud over vores egne finalestævner, så er udvalget også med inden over planlægning
og afvikling af de ungdoms-DM, der tildeles HRØ. Igen går HRØ i kompagniskab
med en arrangørforening. Det betyder selvfølgelig arbejde for arrangørforening,
men i langt de fleste tilfælde betyder det også muligheden for at eksponere
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håndbold på topniveau over en weekend. Dertil kommer at der også er mulighed for
at lave et arrangement, der giver et økonomisk afkast til foreningen.
De store finalestævner kræver alle mindst en dobbelthal, hvilket naturligvis
begrænser hvor mange og hvilke foreninger, der kan byde ind. Det er vi os meget
bevidst, men det er ikke noget, vi umiddelbart bare kan lave om på.
Jeg vil gerne takke udvalget for en super engageret og professionel indsats i året,
der er gået. VM i Royal Arena trak masser af veksler på udvalgets tid og øvrige
ressourcer, og alligevel stillede alle op til vores egne finalestævner resten af året.
Tak til administrationen, hvor det særligt er Leenette, der er trukket store veksler på.
Vi har fundet en god rytme for arbejdet, og vi kan fra politisk side se, at alt afvikles
med en stadig mere sikker hånd.
Lars Dalsggard
Formand
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Konsulenterne
Med udgangen af 2019 er anden projektperiode i Håndbolden tilbage til København
udløbet. Vi tager afsked med et projekt, der har sikret medlemsfremgang i de
københavnske klubber, fået klubberne til at rykke mere sammen og se hinanden
som samarbejdspartnere. Der er skabt gode relationer og en ny base for
samarbejde mellem HRØ og Københavns kommune. Vi fortsætter det gode arbejde
i København. Nu ikke som et projekt men som en del af den daglige konsulent
indsats. Det betyder at vi skal fastholde de gode initiativer med skolesamarbejde. Vi
fortsætter det tætte samarbejde med klubberne bl.a. med netværksmøder og vi har
aftalt, at fortsætte med arbejdsmøder med Københavns kommune for at holde den
gode dialog ved lige.
Mange af de gode erfaringer fra København skal bredes ud til flere klubber i HRØ.
Det vil vi prioritere i den kommende periode.
En stor tak til Tom Jensen der har været Projektleder på Håndbolden tilbage til
København. Jeg ved klubberne har sat stor pris på det arbejde han har udført.
I 2019 har HRØ for andet år i træk oplevet en medlemsfremgang. Konsulenterne
understøtter mange initiativer, der skal bære udviklingen i den retning -Trille Trolle
for de mindste, Motions håndbold som Five-A-Side og Håndboldfitness,
Håndboldkaravane, Klubudvikling, Netværksmøder og Trænerudvikling for at
nævne nogle. Men i sidste ende er det afgørende, hvad i gør i jeres klub. Det er
indsatsen i hver enkelte klub, der skaber den samlede udvikling. Så tak for
indsatsen.
HRØ har stadig ambitioner om, at få tættere relationer til kommunerne og det
politiske niveau, samt søge samarbejde med andre organisationer. Derfor stod vi
endnu engang i spidsen for DHF og HRØ s indsats ved Folkemødet på Bornholm.
Vi sætter foreningslivet og de frivilliges sag på dagsordenen i forhold til det politiske
niveau. Vi skaber nye relationer, der kan være med til at udvikle håndbolden og vi
får promoveret håndbold som en attraktiv samarbejdspartner.
2019 er også året hvor der i selve håndboldspillet, er sat nye tiltag i gang. Vi har
fået e nyt børnehåndboldspil - i første omgang for U-9 på kortbanen. Det bliver
implementeret til og med U-11 de kommende år. Selvom der altid kan - og er
forskellige holdninger til, hvad der er rigtigt og forkert, er det mit indtryk, at det nye
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børnehåndbold generelt er kommet godt fra land. Det bliver spændende at følge
den fortsatte udvikling.
En forudsætning for det nye spil er også opstrengningen af den nye kortbane. Her
skal klubberne have stor ros. Et godt stykke over 100 nye kortbaner på et år, det er
virkelig godt gået.
Med de nye muligheder under spiludvikling, er der kommet meget bredere rammer
for, hvordan spillere kan bruges på de respektive hold i klubben. Der er mange
holdninger og oplevelser med de nye tiltag. Nogle positive – nogle negative. De nye
muligheder er skabt med henblik på at fastholde flere spillere og flere hold. Det er
mit håb, at vi med tiden lander et sted hvor mulighederne bliver brugt i
overensstemmelse med intentionerne og hvor vi bruger de nye muligheder med
respekt for, hvad der på sigt er godt for håndboldfællesskabet og ikke kun på den
korte bane - for det enkelte hold eller den enkelte klub. Med udvidede muligheder
ligger der også et større ansvar hos trænere og ledere.
Netop nu udfordrer Covid-19 samfundet og dermed også håndbolden. Vores
fællesskaber bliver sat på prøve. Det er mit håb at vores fællesskaber i
håndboldklubberne vender endnu stærkere og endnu mere motiverede tilbage efter
krisen.
Tak for samarbejdet til alle i Håndbold Region Øst - administration, bestyrelse,
udvalg.
En kæmpe tak til Tom Jensen for indsatsen i de 6 år med Håndbolden Tilbage til
København.
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Tak for et godt og inspirerende samarbejde til konsulentkollegerne Morten og
Nicolai.
Nicolai har valgt at søge nye udfordringer som kommunalt ansat konsulent. Så en
særlig tak til ham – det har været spændene, lærerigt, interessant og også sjovt at
arbejde sammen. Held og lykke med de nye udfordringer.
Den største tak går dog til foreningerne og alle de frivillige. Det er jer der dagligt
skaber de oplevelser og fællesskaber, der gør, at så mange vælge håndbold som
deres aktivitet.

Benny Salling
Udviklingskonsulent – Teamkoordinator
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Administrationen
I beretning for 2018 kunne jeg fortælle om en foryngelse i administrationen. I 2019
var et resultat af foryngelsen, at vi havde en medarbejder på barselsorlov det meste
af året. Dermed også en vikar i stillingen. Det var Simon Lui Hansen, der tog over
for Thea. En klar spidskompetence hos Simon var og er tilgangen til de sociale
medier. Derfor oplevede vi alle – og forhåbentlig også foreningerne – at vi var
meget skarpe på Facebook og hjemmesiden. Mange opslag, videoklip, fotos,
spændende opsætninger på hjemmesiden. Det er ingen tvivl om, at de sociale
medier kan bruges til meget og også bliver det. Men skal det gøres godt og
systematisk, så kræver det også mange tidsmæssige ressourcer. Hvorvidt vi kan
holde kadancen på SO-ME gennem de kommende år, som vi gjorde det i 2019, det
kan jo kun fremtiden vise. Vi har forsøgt med en plan, der skal give os muligheden
for det. Så må vi se, om vi er i stand til at holde planen.
Ellers har vi særligt i forbindelse med 2019 og sæsonen 2019-2020 set en kraftig
stigning i nedlagte protester og anke af afgørelser. Vi kan se, at særligt
mulighederne for at gøre brug af spiludvikling har givet anledning til mange
protester. Vi brugte en del ressourcer før sæsonens start på at forklare om de nye
ændringer i reglementerne. Vi havde også en del henvendelser til kontoret med
forståelsesspørgsmål. Vi må dog konstatere, at da først sæsonen gik i gang, så
væltede det nærmest ind med protester og telefoniske henvendelser. Generelt må
vi konstatere, at det så ikke var godt nok med den information, vi gennemførte. Der
skal vi være bedre og tage andre midler i brug. Det har vi noteret os.
Der ud over kan vi også se, at det har givet store udfordringer for officials at fortolke
de forskellige forudsætninger for at kunne gøre brug af spiludvikling. Måske
frihedsgraderne har været for store og for mange og for hurtigt implementeret.
Måske vi bare skal lade tingene falde på plads. Måske det ikke er beskrevet skarpt
nok. De mange henvendelser, der er kommet på skrift og på baggrund af
telefonnotater tages med i det videre arbejde med at præcisere flere ting i forhold til
reglementerne. Således vil alle politikere og medarbejdere fra håndbolddanmark
blive samlet til en fælles analyse af og drøftelse af løsningsmuligheder på de tre
meste graverende problemfelter i det tilrettede turneringsreglement:
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Dispensationsreglerne, Spiludvikling til nærmeste ældre årgang og Spiludvikling i
egen årgang.
Når vi modtager protester, så igangsættes et meget præcist og ofte omfattende
stykke sagsbehandling. Vi er ved administrationen ikke bundet af tilhørsforhold eller
status eller lignende. Vi er alene bundet af at vi skal administrere i
overensstemmelse med love og reglementer. Derfor skal vi også ved
sagsbehandling af protester, tage udgangspunkt i Turneringsreglementet. Samtidigt
skal vi holde os for øje, at der oftest er mere end en part i en sag. Derfor gør vi
meget ofte brug af partshøring. Det skulle gerne føre til, at vi kan træffe en
afgørelse på ikke alene et oplyst grundlag, men også inden for rammerne af
reglementer og på baggrund af præcedens for området. Derfor kan vi naturligvis
ikke have som et mål, at man skal have medhold i en protest. Men vi kan have som
mål, at vi til stadighed skal være bedre og dygtigere til at lave en hurtigt
sagsbehandling på et højt, fagligt niveau, og en sagsbehandling, der kan tåle at
blive anket til højre instanser. Vi ser ikke anken af en afgørelse som et problem, så
længe det ikke sker hver gang. Hvis det ikke sker hver gang, så er anken en del af
testen på, om vi generelt er omhyggelige nok med vores sagsbehandling. Det er mit
klare indtryk, at det er vi!! Vi kan ved sagsbehandlingen ikke garantere medhold i en
protest, og derfor vil der i sagens natur være parter, der føler at de aldrig får
medhold. Her kan jeg så sige, at man kun får medhold, hvis man er berettiget til det
jf. love og reglementer.
Jeg lytter af og til med på telefonsamtalerne på kontoret mellem de ansatte og
håndboldinteresserede, der ringer ind. Det er mit indtryk, at der gives en god og
kompetent rådgivning. Det er mit indtryk, at der er en kort svartid på opkald. Og det
er også mit indtryk, at tonen fra begge parter oftest er god og konstruktiv. Der har
dog været eksempler på telefoniske henvendelser, hvor medarbejderne tilsvines og
udsættes for grove anklager. Her må jeg bare sige, at godt nok er vores ansatte
kontaktfladen både ud ad til og indadtil, men det berettiger ikke nogen til hverken at
udsætte andre for tilsvining, eller gør heller ikke at medarbejderne skal finde sig i
hvad som helst. Når og hvis sådanne henvendelser finder sted, så har
medarbejderne fået besked på at sende kontakten ind til undertegnede for en
fortsættelse af dialogen – og i håbet om, at tonen kan blive bedre.
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Afslutningsvis vil jeg gerne takke for det første medarbejderne. De har skæve
arbejdstider i en del af året. De stiller op til mange af vores arrangementer og giver
en hånd med. De finder sig oftest i chefens mærkelige påfund. De møder oftest ind
til arbejdsdagen i godt humør. Tusinde tak for indsatsen.
Jeg vil også tillade mig at rose såvel bestyrelse som udvalg. En
bestyrelsesbeslutning om at det politiske niveau tager sig af visioner og strategier
og det administrative niveau tager sig af handleplanerne er stille og roligt ved at
blive stadig mere implementeret. Det giver medarbejderne mulighed for en stadig
større jobberigelse og indsigt i en masse faglige forhold når visioner og strategier
skal omsættes til handleplaner. Jeg håber også at politikerne oplever, at der skabes
overskud til at være netop visioner og strategisk.
Per Jensen
Administrationschef
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Regnskab – politisk beretning
Årsregnskabet for året 2019 udviser et overskud på kr. 48.525,- mod et
budgetmæssigt underskud på kr. 124.344,-.
Efter periodens resultat 48.525,- udviser regnskabet en egenkapital på kr.
2.439.465,- pr. 31. december 2019.
Bestyrelsen i Håndbold Region Øst betragter årsregnskabet som værende
tilfredsstillende idet vi ikke havde budgetteret med et overskud.
Driftsområdet for turnering og dommere udviser et større overskud end budget.
Dette beror på at området turneringer udviser et større overskud end budget.
Driftsområdet for uddannelse, bredde og talentudvalg udviser et større overskud
end budget. Dette beror på at områderne har et mindre forbrug end budget.
Driftsområdet for arrangement og projekter udviser et mindre underskud end
forventet.
Resultatet for bestyrelse og strategiudvalg samt administration udviser et forbrug på
130.160,- mere end budget. Dette beror på mindre indtægter på administrationsgebyr og varesalg end budget.
Global Revision har gennemgået vore regnskaber, og revisionen har ikke givet
anledning til forbehold, ligesom Global Revision har afgivet et for Håndbold Region
Øst tilfredsstillende protokollat.
Jeg ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde med klubber og foreninger under
Håndbold Region Øst i 2020.
Bonnie Clemmens
Politisk økonomiansvarlig
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Regnskab
Håndbold Region Øst
Budget
2019

Regnskab
2019

Budget
2020

Kontingenter/holdafgifter:
Kontingenter HRØ/DHF, holdafgifter og Partnerskaber

-81.600

-129.023

-67.200

44.000

38.095

38.200

-105.000

-132.031

-129.000

-3.557.600

-3.750.416

-3.873.000

-120.500

-147.906

-111.000

-35.400

-36.859

-35.000

-302.900

-344.594

-344.100

-8.900

-15.150

-13.600

-226.200

-287.806

-285.500

-4.356.500

-4.714.762

-4.791.200

12.000

8.239

11.000

Uddannelse,dommerafregning, udvikling dommere

-345.600

-356.162

-334.200

Dommerindtægter/-udgifter i alt

-345.600

-356.162

-334.200

-4.646.100

-5.024.590

-5.076.200

38.000

18.994

19.000

-132.000
31.700

-143.135
21.763

-155.500
14.000

Driftområde Turnering
Udvalgsudgifter
Udvalgsudgifter driftområde turnering

Turneringer
Sommerturnering:
Indtægter modregnet udgifter sommerturnering
Vinterturnering:
Indtægter modregnet udgifter vinterturnering
Ungdomspokalturnering:
Indtægter modregnet udgifter ungdomspokalturnering
Landspokalturnering:
Indtægter modregnet udgifter landspokalturnering
Niveaustævner:
Indtægter modregnet udgifter niveaustævner
Østpokal:
Indtægter modregnet udgifter Østpokal
Beach Håndbold:
Indtægter modregnet udgifter Beach Håndbold

Nettoindtægter turneringer i alt
Udvalgsudgifter
Udvalgsudgifter dommerudvalg

Dommerindtægter/-udgifter

Driftområde Turnering / dommere i alt
Driftområde Uddannelse-, Børne-, Unge- og Talentudvalg
Udvalgsudgifter Uddannelsesudvalg
Kursusaktivitet
Indtægter modregnet udgifter kursusaktiviteter
Indtægter modregnet udgifter dommeruddannelse og dommerkurser
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Udvalgsudgifter Børneudvalg
Børneaktiviteter
Stævner
Tilmeldingsgebyr modregnet udgifter stævner

30.500

10.321

13.000

-198.150

-178.276

-178.000

Øvrige breddeaktiviteter / børneaktiviteter
Indtægter modregnet udgifter øvrige breddeaktiviteter

-7.000

-8.407

-8.000

Udvalgsudgifter Ungeudvalg

15.500

8.507

9.500

3.500

-10.396

-10.000

Aktiviteter Ungeudvalg

Håndbold Region Øst
Budget
2019
Udvalgsudgifter Seniorudvalg

Regnskab
2019

Budget
2020

15.500

1.126

6.500

3.000

-7.517

-4.500

12.300

13.331

15.000

Udgifter talentaktiviteter

198.700

164.194

165.500

Driftområde Uddannelse-, Børne-, Unge- & Talentudvalg i
alt

11.550

-109.495

-113.500

9.000

8.381

9.000

63.000

62.396

63.500

50.000

58.138

44.000

122.000

128.915

116.500

398.000

380.392

374.500

30.000

24.429

26.000

428.000

404.821

400.500

Aktiviteter Seniorudvalg
Udvalgsudgifter Talentudvalg

Arrangementudvalg
Udvalgsudgifter arrangementudvalg
Aktiviteter Arrangementudvalg

Igangværende projekter
Indtægter modregnet udgifter igangværende projekter

Arrangementudvalg og projekter i alt
Bestyrelse:
Udgifter bestyrelse, repræsentantskabsmøde, foreningsmøder m.m.
Strategiudvalg
Udgifter strategiudvalg

Bestyrelse + Strategiudvalg i alt
Administration:
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Administrationsgebyr og varesalg:
Indtægter administrationsgebyr + div. varesalg

-803.000

-602.929

-703.000

337.500

338.039

342.100

Personale:
Lønninger administration samt øvrige personaleomkostninger

3.607.100

3.581.031

3.696.600

Administration:
Administrationsudgifter inkl. konsulentomkostninger

1.334.600

1.313.398

1.478.000

4.476.200

4.629.539

4.813.700

-15.000

-15.235

-10.000

-15.000

-15.235

-10.000

Lokaleomkostninger:
Lokaleomkostninger i alt

Administration i alt
Renter:
Renteindtægt bank, foreninger, kursregulering mm

Renter i alt
Afskrivninger:
Afskrivninger foreninger / inventar
Afskrivninger i alt
Årets resultat

0

66.543

66.544

0

66.543

66.544

295.050

-48.525

130.344

0
-295.050

0
48.525

0
-124.344

-295.050

48.525

-124.344

Årets resultat fordeles således
Hensættelser til projekter 2019
Overført til næste år

Håndbold Region Øst
Statusopgørelse pr. 31.12.2019
31-12-2019

31-12-2018

Aktiver:
Anlægsaktiver:
Inventar, Auto, EDB udstyr

66.544

133.087

Anlægsaktiver i alt

66.544

133.087

Diverse tilgodehavender:
Tilgodehavender hos foreninger m.m.
Lager præmier børnestævner
Forudbetalte omkostninger
Andre tilgodehavender

2.864.698
78.140
50.836
8.408

2.975.731
8.350
6.401
291

Likvide beholdninger
Aktiebeholdning Sparekassen Sjælland

2.758.582
29.299

3.999.398
26.618

Omsætningsaktiver i alt

5.789.963

7.016.789

Omsætningsaktiver:
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Aktiver i alt

5.856.507

7.149.876

Passiver:
Egenkapital:
Overført resultat primo
Periodens resultat
Overført resultat ultimo
Hensættelser primo
Hensættelser tilgang 2017
Hensættelser afgang 2017
Hensættelser ultimo
Egenkapital i alt

2.390.940
48.525
2.439.465
0
0
0
0
2.439.465

2.288.079
102.861
2.390.940
0
0
0
0
2.390.940

Gæld
Kortfristet gæld:
Aconto opkrævet dm.honorar modregnet udbet.2.+3.div.dm.
Skyldige opkrævne bropuljer, forsikringer DHF
Rejsepulje
Skyldige bropuljer HRØ
Skyldige feriepenge inkl. overgangsordning
Skyldige udvalgsudgifter
Skyldige øvrige udgifter
Mellemregning Projekt København
Periodeafgrænsningsposter

835.327
198.800
344.960
47.600
433.066
23.152
67.979
105.188
1.360.970

1.886.188
197.900
210.000
0
334.545
5.591
494.795
343.930
1.285.987

Kortfristet gæld i alt

3.417.042

4.758.936

Passiver i alt

5.856.507

7.149.876

Forslag:
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Forslag:
Der er ikke indkommet forslag til behandling

