
 
Kære alle rundt om i håndbolddanmark 
 
Styregruppen har på mødet 6. oktober og 29. november arbejdet på skitsen til den nye struktur – og vi er nu klar til at 
løfte sløret for indstillingen til en ny politisk struktur. 
 
Sammenhængskraft er et nøgleord i den nye struktur 
Stærk sammenhæng er afgørende for, at dansk håndbold udvikler sig og fortsat præsterer en landsdækkende 
breddeidræt - i verdensklasse. Det kræver, at dansk håndbold fungerer som en mere sammenhængende organisation i 
en ny struktur, hvor den oplevede afstand på tværs af håndbolddanmarks mange nuværende politiske organer skal 
være mindre. Sammenhængskraften skal derfor styrkes både politisk og administrativt, nationalt og lokalt. 
 
Hele vores organisation påvirkes – men ikke alle services 
De foreslåede ændringer til den kommende struktur i dansk håndbold får direkte betydning for en række ansatte i 
dansk håndbold og mange håndboldpolitikere. De produkter og den service som foreningerne i dag oplever i form af fx 
turneringsplanlægning og -afvikling, dommerpåsætning, sparring og rådgivning fra foreningskonsulenter mv. påvirkes 
dog ikke som følge af strukturarbejdet. Tvært imod er det målsætningen med strukturarbejdet, at foreningerne på 
nogle områder oplever at blive understøttet af en stærkere administrativ og politisk organisation i arbejdet for at 
fastholde og rekruttere ledere, spillere og dommere. 
 
De fire politiske Indstillinger 
I skrivende stund er det følgende fire politiske indstillinger, styregruppen har besluttet at indstille til DHFs bestyrelse: 
 
1. Håndboldlandkortet tegnes med 4 nye regioner 

Styregruppen indstiller, at det danske håndboldlandkort indrettes med 4 nye regioner:  
 

Dansk håndbold Nord 
Dansk Håndbold Midt 
Dansk Håndbold Syd 
Dansk Håndbold Øst 

 
De 4 regioner er selvstændige medlemsforeninger under DHF. Det betyder, at dansk håndbold går fra 11 lokale 
enheder til 4 regioner. Styregruppen har indstillet, at de nye regioner får op til 2 års overgang til at beslutte, hvor 
regionskontor skal ligge.  
 
  

                    
 

         
  



 
 
2. Alle med om bordet 
Styregruppen indstiller, at alle de nye regionale formænd fremadrettet får plads i DHFs bestyrelse, og at alle formænd 
for regionale udvalg sidder i DHFs tilsvarende udvalg. Den direkte spejling skal sikre en stærk politisk sammenhæng 
mellem DHF og regioner og skal styrke videndelingen og sammenhængskraften i analyser, beslutninger og 
implementering af tiltag. 
 
3. Ny udvalgsstruktur 
Styregruppen indstiller, at der skal være en spejling af nationale og regionale udvalg. Det betyder, at de nationale 
udvalg omlægges til i højere grad at afspejle den udvalgsstruktur, som kendes fra det regionale. Konsekvensen af 
beslutningen er, at DHFs Bredde- og Udviklingsudvalg omlægges, så der i stedet oprettes egentlige børneudvalg og 
ungeudvalg på nationalt niveau. Økonomiudvalget nedlægges og Eliteudvalget omlægges til et talentudvalg. Ansvar 
for breddeudvikling og økonomi forankres hos en af to næstformand i DHFs bestyrelse. Spejlingen af udvalg sker for at 
sikre en større grad af sammenhæng nationalt og regionalt i breddeudviklingsarbejdet.  
Det betyder, at følgende seks nationale udvalg fremadrettet spejles nationalt og regionalt: 

 
Børneudvalg 
Ungeudvalg 

Dommerudvalg 
Talentudvalg 

Turneringsudvalg 
Uddannelsesudvalget 

 
 
4. Indførelse af tidsbegrænsning på politiske poster 
Styregruppen indstiller, at der indføres tidsbegrænsning på udvalgte politiske poster. Det betyder, at der lægges op til 
tidsbegrænsning på nationale og regionale formandsposter (formand, næstformand, udvalgsformand). 
Max. 8 år på nationale formandsposter (formand, næstformænd og udvalgsformænd) 
Max. 12 år på regionale poster (formand og udvalgsformænd) 
Indførelsen af tidsbegrænsning sker for at sikre en løbende dynamik på de politiske poster, fordi det vurderes at have 
betydning for en bestyrelses evne til hele tiden at kunne imødegå samtidens udfordringer. 
 
Dansk håndbold har brug for alle gode kræfter 
I dag er knap 300 håndboldpolitikere med til at drive dansk håndbold i bestyrelser og udvalg rundt om i landet. 
Forslaget om 4 nye regioner betyder alt andet lige, at der ikke skal være lige så mange håndboldpolitikere i en ny 
struktur. Dansk håndbold har dog stadig brug for alle gode kræfter fremadrettet og særligt alle dem, som efter mange 
år kender dansk håndbold ud og ind.  
Styregruppen har besluttet, at der skal sikres en aktiv indsats for, at alle har lyst til, og kan se sig selv fortsætte med at 
være en del af frivilligheden i dansk håndbold. Der er peget på en række konkrete opgaver og roller, som vi håber, der 
er masser af lyst til at bidrage til. Det er opgaver som mesterskabsfrivillige, kompetencepersoner på konkrete 
områder, mentor for nye dommer, foreningskorps og stævneledelse. Styregruppen har samtidig givet hinanden 
håndslag på, at der skal være en samtale med alle politikere. Det vil alle håndboldpolitikerne høre nærmere om fra 
deres lokale formænd/udvalgsformænd. 
 
  



 
Hvad er beslutningsprocessen herfra? 
Styregruppen arbejder videre. Det næste styregruppemøde er 9. januar 2023. Efter dette møde er det vores 
forventning, at vi kan fortælle, hvordan den administrative struktur i dansk håndbold ser ud.  
Efter 9. januar er forventningen, at styregruppen foretager en samlet indstilling til Dansk Håndbold Forbunds 
bestyrelse, som skal behandle indstillingen 22. januar 2023. Bestyrelsen skal godkende indstillingen og først derefter 
kan bestyrelsen beslutte at indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde.  
 
Vi arbejder efter, at der afholdes et ekstraordinært repræsentantskabsmøde februar 2023. Det er Dansk Håndbold 
Forbunds repræsentantskab, der jf. lovene kan træffe beslutning om en ny struktur.  
 
Vil du høre mere? 
Vi afholder online informationsmøde onsdag den 14. december kl. 14 og kl. 17, hvor der bliver lejlighed for at høre 
mere og stille spørgsmål. Der gives samme information på de to møder. Vi afholder to møder forskudt med det formål 
at give flest mulighed for at kunne deltage.  
Har du spørgsmål eller ønske om at høre mere om processen, er du altid velkommen til at kontakte undertegnede.  
Vi forventer, at der efter næste styregruppemøde 9. januar igen udsendes et nyhedsbrev og indkaldes til et 
onlinemøde.  
 
Bedste hilsner 
Tina Foged, Projektleder 
 
 
PS. Hvem er egentlig involveret i arbejdet? 
Projektejer/styregruppe: Carsten Grønmann (projektejer/formand) 
Styregruppen består af Carsten Grønmann (formand), formand for JHF Kent Nicolajsen, formand for FHF Per Tørslev 
og formand for HRØ Troels Hansen, formand kreds 1 Peter Jensen, formand kreds 2 Ove Leegaard, formand kreds 3 
Per Skovgaard, formand kreds 4 Poul Wrang, formand kreds 5 Henrik G. Larson, formand kreds 6 Palle Bækby, 
formand kreds 7 Finn Hansen, formand kreds 8 Henrik Larsen, DHFs formand Morten Stig Christensen, næstformand 
Jan Kampman, økonomiansvarlig Anker Nielsen, Formand for BRUD Betina Lyng Bjerre, direktør i DHF Henrik Jacobsen 
og Frank Smith (sekretær for gruppen). Tina Foged deltager i møderne. 
Projektleder: Tina Foged 
Arbejdsgruppe Politik og Strategi (fungerer som forretningsudvalg for styregruppen): Carsten Grønmann (formand), 
Kent Nicolajsen, Per Tørslev og Troels Hansen samt Henrik G. Larson, Finn Hansen, Morten Stig Christensen, Frank 
Smith (sekretær for gruppen) og Tina Foged. 
Arbejdsgruppe Administration: Finn Hansen (formand for arbejdsgruppen), Peter Jensen, Palle Bækby, Per Lauritsen, 
Heidi Hansen (sekretær for gruppen), Per Jensen, Brian Nielsen og Tina Foged. 
Arbejdsgruppe Økonomi: Anker Nielsen (formand), Per Lauritsen (sekretær) og Tina Foged. 
Arbejdsgruppe Jura: Carsten Grønmann (formand), Frank Smith (sekretær), Henrik Bartels/Karina Lind Bertelsen 
(Advodan) og Tina Foged. 


