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Kære foreninger og alle frivillige omkring håndbolden på Fyn 
Julen står for døren og 2022 lakker mod enden. 2023 venter forude. 
 
2022 har igen været et fantastisk håndbold år, hvor Fyn har sat sit præg på dansk håndbold. 
Hvem husker ikke guld til Odense Håndbold og GOG. Mon de kan gentage dette?  
Hvem husker ikke Ullerslev Budcentral pokalfinaler i Brenderup, beach-stævner i såvel sol- 
og regnvejr, ungdoms DM i Gudme og rigtig mange gode håndboldoplevelser lokalt i 
hallerne rundt om på Fyn, hvor trænere, frivillige og dommere har bidraget til at gøre 
håndbold til det det er.  
Nemlig et unikt fællesskab for alle. 
 
Håndbold handler ikke kun om det der foregår på de 20x40 meter i hallen. Det handler i lige 
så høj grad om idrætsmiljøer, hvor børn og unge formes og dannes. Det handler om 
personlige kompetencer som tillæres. Det handler om nærvær, demokrati og sundhed. Mit 
ønske er, at vi ude i foreningerne bliver ved med at fokusere mest muligt på alt det gode der 
foregår uden om ”bolden”. Det er her vi vinder medlemmer. Det er her det er sjovt og 
givende at være frivillig ledere. 
 
I starten af december kom den længe ventede udmelding om hvordan det nye 
håndboldlandkort i Danmark fremadrettet skal se ud. Landkortet kommer til at bestå af 4 
regioner og FHF bliver til SYD.  I 2023 venter derfor nye opgaver for FHF-bestyrelsen og 
administrationen, da der såvel skal være fokus på de nuværende turneringer og aktiviteter, 
samtidig med at der skal kigges ind i en ny struktur fra sommeren 2023. Vi ser frem til 
denne opgave og vil gøre alt hvad vi kan for at sikre en god overgang med mest mulig 
oplysning til jer foreninger. Vi ønsker at få Fyn styrket med over i SYD. 
 
Heldigvis ser vi ind i et forår hvor vi kan se fremgang på antallet af tilmeldte hold til 
turneringerne. Fantastisk. Vi havde ved sæsonopstart 11 hold mindre end i 2021 sæsonen, 
hvilket var en mindre nedgang end de tidligere år. Dog en nedgang. Nu kan vi se at antallet 
af hold i foråret 2023 vil overstige foråret 2022. Lad os sammen arbejde på at få 
medlemskurve i foreningerne og antallet af hold i turneringer til igen at vækste. Det er nu 
sjovest når der er hold i nærmiljøet som vi kan spille imod.  
 
Den 5. januar spiller herrelandsholdet i Odense. Vi har i FHF benyttet lejligheden til at 
invitere de fynske borgmestre og de nyvalgte fynske folketingsmedlemmer til oplæg og 
debat om håndbolden på Fyn. Vi vil drøfte idrætsmiljøer, faciliteter, foreningsudfordringer 
og frivillighed. Jeg ser frem til at dette initiativ kan give den bedst mulige start på det nye år. 
 
Til sidst vil jeg gerne på bestyrelsens vegne ønske jer alle en velfortjent juleferie og et rigtig 
godt nytår.  
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