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Fonden Henny Elvira Jeppsen født Knudsens fond udlodder  
 

1,1 mio. kr.  
 

til at fremme pige- og kvindehåndbolden på Fyn. 
 
Hvem kan søge 

Alle foreninger indmeldt i Fyns Håndbold Forbund kan søge om penge fra fonden 
 
Hvordan kan vi søge 

Muligheden for at ansøge fonden åbner i dag, og du kan søge indtil midlerne er opbrugt, 
men vi opfordrer til at I søger i indeværende halvsæson, så vi kan få pengene ud og give 
glæde og gøre gavn ude hos jer.  

I kan enten udfylde en formular på FHF’s hjemmeside på følgende link: Ansøgning 2023, 
eller sende en mail til FHF@dhf.dk med jeres ansøgning.  
 
Hvad kan vi søge til 

I kan søge til alt der fremmer håndbolden / er til glæde og gavn for piger eller kvinder i 
jeres forening.  

Til inspiration er der lavet følgende til jer: 

- Oversigt over hvad der tidligere er udloddet midler til 

- Inspirationskatalog over, hvad der kan søges penge til 

Begge lister vil løbende blive opdatererede – så I kan løbende finde inspiration. 
 

Hvor mange penge kan vi søge 

Der er ikke et loft over hvor mange penge I kan søge til specifikke tiltag og 
arrangementer.  

Der er mulighed for at søge tilskud til turneringsudgifter for udgifterne til 2. halvsæson, 
her vil der være et loft på ansøgt beløb på 2.500 kr., og til børnestævner vil der være et 
maksimalt beløb på 200 kr. pr. hold der kan søges. Der vil kun være mulighed for at 
søge en gang pr. hold til børnestævnerne. 

 

Hvornår kan der søges 

Ansøgningerne vil løbende blive behandlet, og I vil modtage besked direkte fra 
administrationen når jeres ansøgning er blevet behandlet.  

Før de midler der udloddes kan udbetales, skal vi have dokumentation på at aktiviteten 
er afholdt / tingene er købt og lign., herefter udbetales beløbet.  

På en række områder har vi på forhånd indgået en aftale, så faktura bliver sendt 
direkte til fonden, så I som forening ikke bliver en del af økonomien, men blot skal 
bestille når jeres ansøgning er godkendt. Dette er primært omkring materialer til 

https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/info-til-foreninger/henny-elvira-jeppesen-foedt-knudsens-fond/ansoegningsblanket/
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træning og skadesforebyggende træning og uddannelse, men dette vil I få besked om i 
jeres svar på ansøgning fra fonden.  

 

Hvad er fonden 

Henny Elvira Jeppesen født Knudsens fond er opstået, da Henny Elvira Jeppesen født 
Knudsens fond testamenterede værdien af sit hus til en fond, der skulle bruges til at 
fremme kvinde og pigehåndbold på Fyn. Alle aktiverne blev investeret, og det er afkastet 
der siden 2008 er blevet udloddet til mange fynske foreninger.  

Fondens bestyrelse har dog i 2021 søgt om ophævelse af fonden, der de sidste år er 
kommet begrænset afkast så der desværre ikke har været midler at udlodde.  

Civilstyrelsen har godkendt ophævelsen, og fonden vil derfor blive nedlagt så snart alle 
midler er udloddet, så skynd jer at få søgt medens det stadig er muligt. 

Vi har fået godkendt fra civilstyrelsen af fonden kan ophæves, og derved har vi mulighed 
for at udlodde alle midler i fonden til jer foreninger. 

Læs fondens fundats   

 

Fondens bestyrelse 

Fondens bestyrelse udgøres af forretningsudvalget i Fyns Håndbold Forbund, samt en 
repræsentant fra IF Stjernen.  

Formand: Per Tørslev Jensen 

Medlemmer: Kirsten Lund Lohmann (IF Stjernen), Torben Christensen (FHF) og Niels 
Kildelund (FHF) 

 

Spørgsmål 

Har I spørgsmål, eller brug for hjælp med jeres ansøgning, er I velkomne til at kontakte 
Brian Nielsen på kontoret på tlf. 6613 4311, eller på mail bni.fhf@dhf.dk 

  

Vi håber, at mange af jer vil benytte muligheden for at få midler til jeres kvinde- og 
pigehold i jeres forening  

 

Med venlig hilsen 

Henny Elvira Jeppesen født Knudsens fond 

 

 

Per Tørslev Jensen, Torben Christensen, Niels Kildelund og Kirsten Lund Lohmann 
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