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Formandens politiske
beretning 2017

Det har været en stor sæson, hvor DHF
har markeret sig på nyhedssiderne!
HA-landsholdet vandt guldmedaljer ved
OL i Brasilien.
Hidtil har OL-guld været forbeholdt vore
damer, men nu har også herrerne prøvet
at stå øverst på medaljeskamlerne. Stik
mod sædvane, var det ikke lutter glæde
og smil, der prægede vore spillere og ledere efter OL, idet vi alle havde oplevet,
at holdet i løbet af turneringen ikke rigtigt foldede sig ud. Nogle interne møder
og samtaler, skabte grobund for at holdet i de efterfølgende kampe spillede
og vandt – og dermed sluttede holdet
med guld. Nogen tid efter OL, fik virakken DHF’s sportschef, Ulrik Wilbek, til at
trække sig med omgående virkning. In-
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gen havde ønsket, at Ulrik fik den exit,
selvom det stod klart, at han ville stoppe i løbet af foråret for at hellige sig sit
– måske – kommende borgmesterjob i
Viborg Kommune. Hele håndboldverdenen skylder Ulrik en kæmpe stort tak for
de mange gode oplevelser og resultater, som han har været en stor del af.
Senere trak så også landstræner Gudmundur Gudmundsson sig fra sin post
som HA-landstræner.
Dette betød, at DHF allerede inden sæsonens slutning – og til de kommende
kampe om kvalifikation til EM – måtte
finde en ny landstræner.
Valget faldt på Nikolaj Jacobsen, der
i dag er træner i tyske Rhein-Neckar

Løwen. Nikolaj er godt kendt som både
træner og som spiller. Der er med hans
tiltræden som landstræner, skabt grobund for mange kommende, store oplevelser med HA.
Som afløser for Ulrik Wilbek er ansat
Morten Henriksen som ny sportschef.
Det er et meget spændende valg af en
ung og meget talentfuld person med
stor passion og indsigt i håndboldens
og udviklingens verden. Morten er tiltrådt i skrivende stund.
I sommer afholdt DHF U-20 EM i Kolding
og i Vamdrup. Atter et stort og flot arrangement på dansk grund, der høstede stor ros fra deltagerne og fra EHF. Vi
beviste igen, at det med stor brug af en
lang række ildsjæle kan lade sig gøre at
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få hele det store maskineri til at snurre lydløst. Sportsligt nåede vi ikke helt i
mål, idet holdet sluttede på en 6. plads.

Vi fortsætter arbejdet – og forventer at
nå helt eller delvist i mål i den kommende tid.

Sikkerhed er et issue, som vi kun i et
mindre omfang, har haft inde på livet.
Om end de udgifter, som vi har afholdt i
forbindelse med de seneste mesterskaber på dansk grund, har været stigende.
Til stadighed må vi konstatere, at sikkerhed og risiko for terror er en del af vores hverdag. Vi skal holde fat i, at det er
sikkert at gå til håndbold. Men det betyder også, at vi formentlig må indstille os
på, at den normale, danske tilgang til at
vi alle er gode mennesker med de bedste intentioner, måske må revideres. Og
at vi dermed også må acceptere, at sikkerhedsprocedurer kommer til at fylde
mere i relation til mesterskaber m.v.

Jeg tillægger møderne i den såkaldte
60 % klub stor værdi i relation til drøftelsen af en lang række forhold der er
ens for de deltagende forbund. Der er
tale om de største forbund, Fodbold,
Sejlsport, Tennis, Gymnastik, Svømning,
Badminton og Ridning. Her er et mødeforum for formænd og direktører/generalsekretærer, hvor vi bl.a. drøfter forhold relateret til DIF.

Karen Brødsgaard, tidligere landsholdsspiller, blev i november måned færdig
som den første kvindelige mastercoach
i Danmark. Karen er i dag herretræner
i svenske Allingsås. Spændende om vi
en dag ser Karen som herretræner i en
dansk topklub.

De uformelle møder mellem formand,
næstformand og økonomichef er blevet
en indarbejdet del af det politiske ledelsesgrundlag, på samme måde som de
såkaldte formandsmøder; møder med
de tre formænd for distriktsforbund
og region. Møderne giver baggrund for
uformelle drøftelser og dermed en baggrund for afstemning med baglandet for
de tre formænd, forinden sagerne drøftes i bestyrelsen.

Magasinet Håndbold blev i 2016 gjort
digitalt. Dette giver muligheden for at
bringe nyheder væsentligt hurtigere –
og dermed mere aktuelt end tidligere.
Endvidere giver det en lang række muligheder for at anvende alle de digitale
platforme, hvorved nyheder og indslag
gøres meget mere interessante.

Politiske forhold
I efteråret 2016 blev der afholdt en stor
breddekonference i Kolding med deltagelse af en lang rækker personer fra bestyrelse, udvalg og fra klubberne. Konferencen mundede sig ud i at der blev
nedsat 4 grupper, hvortil bestyrelsen efterfølgende har lavet kommissorier:
•	Strukturgruppen (politisk og administrativ struktur)
•	Turneringsgruppen
•	Rekrutteringsgruppen og
•	Uddannelsesgruppen
Arbejdet er igangsat. Men desværre kunne det konstateres, at den vilje
og optimisme, der herskede på konferencen, ikke holdt ved på den længere bane. En del gode tanker og ideer,
hvortil der blev givet klar opbakning,
viste sig efter at have konfereret med
”baglandet”, så ikke længere at være så
gode. Det er ikke så godt et signal at
sende til vore foreninger. Det er godt
at være villig til udvikling, men man skal
også være parat til forandring!

Jeg afholder jævnlige ”topmøder” med
direktionen, hvilke er givtige og nødvendige for at sikre forventningsafstemningen mellem det politiske og administrative niveau.

Jeg er rigtig ked af, at samarbejdet med
vores næstformand, Carsten Grønmann
nu skal ophøre. Carsten genopstiller efter eget ønske ikke, da han nu ønsker at
hellige sig sin tid med familie og på sit
fuldtidsjob. Carsten har i perioder haft
næstformandsjobbet på næsten fuld tid
ved siden af sit civile job. Den periode,
hvor vi ikke har haft nogen sportschef,
har Carsten sammen med Morten Stig,
varetaget denne funktion. Forhåbentlig ser vi Carsten tilbage igen i den organisatoriske del af håndbolden på et
senere tidspunkt. På den sportslige del
er jeg ikke i tvivl om, at vi vil møde Carsten i hallerne.
Bestyrelsen har afholdt 11 møder i den
forgangne sæson, hvoraf nogle har været med deltagelse af udvalgsformænd.
Sidstnævnte møder har primært omhandlet udvalgene og deres budgetter
og virke.
Vi har nu set resultatet af det tætte arbejde med budgetter og opfølgning på
disse, idet det nu er helt overskueligt
ud i yderste led, hvorledes indtægter
skabes og udgifter afholdes. Sammenholdt med et bedre indtægtsgrundlag,
er vores økonomi atter på et fornuftigt
niveau.

Det har sikkert ikke altid været en dans
på roser at være medlem af Udvalget for
Beach Handball! Dette hænger sammen
med, at netop dette udvalg gennem
årene, har måttet holde for med reduktioner af budget samt nedlæggelse af
beach-landsholdene. Disse spørgsmål
har været drøftet igen og igen i DHF’s
bestyrelse. Men nu er vi i den glædelige
situation, at vores økonomiske situa
tion og genskabte egenkapital atter, gør
det muligt at drive beach-landshold. Bestyrelsen har derfor for nyligt besluttet,
at landsholdene genoprettes. Spørgsmålet om organiseringen af disse landshold har også været drøftet. Der er enighed om at Udvalget for Beach Handball
håndterer landsholdene i 2017, mens
disse fra og med budgetår 2018, overføres til Eliteudvalget.
Et spørgsmål, der har fyldt en del i bestyrelseslokalerne, er oprettelsen af et
nyt breddedommerudvalg.
Det har været et ønske fra Udvalget for
professionel håndbold, at det nuværende dommerudvalg, blev til et egentligt
elitedommerudvalg og overført under
Udvalget for professionel håndbold.
Sammenholdt med bestyrelsens ønske
om, at der i langt højere grad end i dag,
blev skabt fokus på rekruttering, fastholdelse og udvikling af breddedommerne, giver dette god mening. Men
skepsis over risikoen for at vi med oprettelsen af et breddedommerudvalg,
blot skaber et ”mini” elitedommerudvalg, giver en del debat. Der foreligger
nu et forslag om et breddedommerudvalg med en landsdækkende varetagelse af 2. divisionsdommerne. Om det er
det rigtige eller ej, må tiden vise. Men
det er rigtig vigtigt, at vi nu får etableret
det manglende breddedommerudvalg.
Så må udvalget have plads til at løbe
sig selv i gang. Det får det kun, hvis alle
bakker op om ideen.
I den kommende tid må bestyrelsen arbejde på at vedligeholde den gode tone.
Det er min opfattelse, at vi gennem den
sidste tid har skærpet tonen en smule.
Dette må ikke gå ud over alt det gode
arbejde, som vi har gang i. Lad os sammen arbejde i fuld respekt om forskellige, faglige synspunkter.
Bredde- og udviklingsudvalget (BRUD)
har også i denne sæson været på agendaen i flere omgange i bestyrelsen. Imidlertid oplever BRUD ofte at løbe panden
mod den berømte mur, idet de stående
udvalg ikke altid er helt begejstrede for
at der tænkes ”ud af boksen” uden for
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de etablerede rammer. Dette giver naturligvis anledning til at drøfte, hvorvidt
det nuværende set-up er langtidsholdbart eller om dette med fordel kan organiseres på anden vis. Denne drøftelse vil
vi tage hul på i den kommende sæson.

På den ene side, er det altid ærgerligt,
når gode kræfter forlader os. Men på
den anden side, er det jo en positiv tanke, at udviklingen i DHF gør det muligt
for vore medarbejdere, at få gode stillinger i det omgivende samfund.

Såvel Divisionsforeningen Håndbold som
Håndboldspillerforeningen er fortsat repræsenteret i bestyrelsen, hvilket giver
en god og nuanceret tilgang i debatten
om de forskellige problemstillinger.

Vi har nu været mere end et år i det nye
hus. Det er tydeligt for mig, at der er
godt med albuerum og højt til loftet,
hvilket ser ud til at bekomme alle rigtig
godt med stor trivsel til følge.

Administrationen

Som altid er det en stor fornøjelse at
konstatere, hvor passioneret medarbejderne går til opgaverne og ender med
store, flotte løsninger. Tusind tak til jer
alle for endnu engang at have udført et
fantastisk arbejde.

Vores mangeårige udviklingschef, Søren
Simonsen, forlod os for at blive ansat
som leder i en organisation i hans egen
hjemby. Et stort tab af både kompetence og drivkraft. Hans afløser er fundet
i DBU, hvor Steen Jørgensen har været
chef for bredden. Steen er tiltrådt når
denne beretning læses.
Endvidere har også vores kommunikationschef, Bodil Kjærgaard, opsagt sin
stilling for at tiltræde en lignende stilling
i et kommunikationsbureau. Jagten på
Bodils afløser er nu gået i gang.
Stort held og lykke, samt tak for kampen til begge.

Udvalget for
Professionel Håndbold
Udvalget for Professionel Håndbold
har afholdt 4 møder i den forgangne
sæson.
Som en del af disse møder, afholdes
et årligt møde, hvor formændene for
dels Dommerudvalget og dels Disciplinærinstansen for Liga og 1. division
deltager. Her er det muligt at drøfte alt

inden for disses respektive områder,
ligesom forslag til nye tiltag og regler
forelægges med henblik på drøftelse
og evt. implementering i det kommende Ligareglement.
Udvalget har i indeværende sæson opnået enighed om at fremsætte forslag
om at der oprettes et egentligt elitedommerudvalg, der skal være underlagt
Udvalget for Professionel Håndbold.
Der er også opnået enighed med DHF’s
bestyrelse om at fremsætte forslag herom, ligesom der er enighed om at følge
modellen med at formand og medlemmer i elitedommerudvalget udpeges af
et enigt udvalg. Er udvalget ikke enige
om udpegningerne, vil disse blive forelagt DHF’s repræsentantskab til afgørelse. Udpegning skal således ske allerede
på udvalgets maj møde.
Udvalget finder, at det er en særdeles
hensigtsmæssig organisering af elitedommerne, der nu kommer til at ske. Og
at dette har en god sammenhæng med
at der samtidig også oprettes et breddedommerudvalg.
Udvalget har drøftet turneringsstrukturen og blevet enige om at damernes og
herrernes liga afvikles efter samme model fra den kommende sæson.
På foranledning af et udtalt ønske fra
klubberne, er der truffet beslutning om
at Dameligaen udvides til 14 hold fra
sæson 2018-2019. Det er opfattelsen,
at dette vil højne bundniveauet i ligaen,
ligesom det er drøftet og sandsynliggjort, at der er økonomi i yderligere to
klubber til at deltage i ligaen.
Dette betyder så, at ligakvalifikationsspillet mellem ligaen og 1. division i den
kommende sæson ikke gennemføres
som normalt.
Strukturen i damernes 1. division er under fortsat drøftelse med hensyn til antal hold og til op- og nedrykning. I den
kommende sæson sker der dog ingen
ændringer.
Endvidere er der opnået enighed i udvalget om at der indføres uddannelseskrav til trænerne i Ligaer og 1. divisioner
fra sæsonen 2020-2021. Disse krav vil
være i harmoni med de krav, som EHF
stiller for trænere, der skal stå i spidsen
for hold, der deltager i de europæiske
turneringer.
Der er et rigtig godt samarbejdsklima i
udvalget. Vi er ikke altid enige fra star-
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ten, men finder sammen de rigtige løsninger via frugtbare drøftelser.

Medlemstal:

Turneringerne

Håndboldspillere under DHF

Turneringen er ved at nå sin afslutning.
I skrivende stund spilles semifinalerne
for damerne, hvor Nykøbing Falster og
København er første gangs deltagere.
På herresiden ser det ud til at Ribe/Esbjerg overraskende indløser billet til semifinalerne.
Nordsjælland Håndbold vender efter
sidste års dramatiske exit tilbage til
888ligaen. Holdet erstatter Randers HH,
der rykkede direkte op sidste år.
I Primo Tours Ligaen rykker Ajax København op og erstatter dermed Skanderborg Håndbold, der fik en sæson i den
bedste række.
Med oprykningerne til ligaerne for Nordsjælland Håndbold og Ajax København,
bliver østdanmark en anelse bedre repræsenteret.
På den europæiske scene i CL var BSV
repræsenteret i den såkaldte ”dødens
pulje” sammen med THW Kiel, FC Barcelona, PSG Paris, Wisla Plock, Flensburg
Handewitt, Telekom Wezprem samt Kadetten Schaffhausen. Holdet formåede
at spille sig til 4 sejre, heraf endda sejr
på udebane over mægtige THW Kiel for
øjnene af mere end 10.000 tilskuere.
Holdet gik dermed videre til 1/16 dels
finalerne, hvorefter det var slut.
TTH Holstebro var repræsenteret via et
wild card i CL pulje C/D, hvor holdet sluttede efter puljespillet.
HC Midtjylland, GOG og KIF Kolding København deltog i EHF-Cup. Disse hold
sluttede efter puljespillet.
FC Midtjylland og Team Esbjerg deltog i
CL main round. FCM kvalificerede sig til
kvartfinalen, hvorefter holdet sluttede.
Team Esbjerg sluttede efter main round.
I EHF-Cup deltog Viborg HK, Randers
HK og Nykøbing F HK. Viborgs eventyr
sluttede allerede i kvalifikationsrunden,
hvor holdet samlet tabte til LADA. Randers og Nykøbing gik videre fra gruppespillet, hvor lodtrækningen magede,
at disse to hold mødtes i kvartfinalen.
Her trak debutanterne fra Nykøbing det
længste strå – og kvalificerede sig til semifinalen. Her sluttede deltagelsen med
samlet nederlag til danske Martin Albrechtsens tyske hold, SG BBM Bietigheim.

Om medlemstallene:
Medlemstallene er stadig faldende, men
vi falder kun en femtedel i forhold til
sidste år. Vi kan enten læse det som et
fald eller som en succes i, at vi har fået
stoppet den drastisk nedadgående kurve med en, som er lidt mere spiselig. Vi
håber, at det er et stille tegn til, at vi i
2017 kan melde om positive tal, hvis vi
fortsætter det gode udviklende arbejde.
Info om konkurrence og quiz:
Som nyt forsøg på at kommunikere medlemstallene blev der gjort to forsøg. Det
første en quiz, hvor DHF’s følgere på
Facebook kunne teste deres viden omkring den typiske håndboldspiller. 1.240
deltog i quizzen, hvor omkring 3 procent
svarede rigtigt på alle fire spørgsmål om
den typiske håndboldspiller. Det andet
nye initiativ er en konkurrence, hvor 78
klubrepræsentanter deltog med en kommentar, et billede eller en video af, hvorfor det er fedt at spille håndbold i netop
deres klub. Vinderne blev tre klubber, som
vandt Toms Guldbarre til hele klubben.

iværksættes et andet projekt. Ca. 260
foreninger er enten i gang med eller har
afsluttet
foreningsudviklingsforløbet
KLUB-BUILDING. Det er et kæmpe arbejde, der har fundet sted. Konsulenterne
har haft 4-5 møder pr. klub. Klubberne
har haft arbejde at gøre mellem møderne. Mere end 183 skoleaftaler mellem
forening og skole er i hus. Der har været
afholdt 425 rekrutteringsevents i skolerne. Der er uddannet 243 mentorer. Der
kan læses mere om Knæk Kurven indsatserne i andre dele af årsberetningen.
Der skal lyde en kæmpe stor tak for indsatsen til såvel konsulenterne som til
klubberne.

Dommerne

Knæk Kurven

Også i indeværende sæson har DHF været fint repræsenteret i EHF- og IHF-regi.
Mads Hansen og Martin Gjeding dømte
både ved sommerens OL i Brasilien, hvor
det blev til en herre semifinale og ved
HA-VM i Frankrig, hvor de dømte finalen.
Bjarne Munk Jensen deltog som delegeret ligeledes ved OL og A-VM i Frankrig;
begge steder var han påsat finalen.

DHF’s store udviklingsprojekt, Knæk Kurven er nu langt inde i projektperioden. Vi
skal derfor snart tage stilling til om projektet skal fortsætte, eller om der skal

Vort kvindepar, Karina Christiansen og
Line Hesseldahl Hansen er ligeledes højt
værdsat på den internationale scene.
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Parret deltog således ved DA-EM i Sverige, de deltog sidste år i damernes CL
Final Four, hvor de i denne sæson er påsat finalen i damernes CL Final Four. Derudover er parret påsat store opgaver i
de europæiske turneringer. Det er godt
gået på så kort tid!

Herefter var der stor optimisme og medaljedrømme forud for VM i Frankrig.

sen var til VM i Makedonien og vandt
sølv.

VM blev afholdt under særdeles stort
sikkerhedsopbud, som ikke tidligere er
set. Men naturligt nok, når man tænker
på hidtidige terroranslag.

Herre-U18 under ledelse af Stefan Madsen var til EM i Kroatien og sluttede som
nummer fem

Vi fik i indeværende sæson et nyt EHFpar; Daniel Krause-Kjær og Nicklas Mark
Pedersen

Danmark vandt sin indledende gruppe
efter sejre over ARG, SWE, EGY, BRN og
QAT. Herefter stod holdet overfor upåagtede HUN i kvartfinalen. Denne kamp
endte chokerende med et nederlag på
25-27, hvorefter det var slut for Danmarks vedkommende ved VM. Spillet var
langt fra prangende.

Håndboldens retssystem

Også øvrige danske dommere og observatører i EHF-regi har været flittigt benyttet. Dette beviser til stadighed, at
danske dommere og observatører er
meget efterspurgte internationalt. Vanen tro har den samme tilfredshed ikke
vist sig på den hjemlige scene, hvor en
del dommerkendelser har givet anledning til nogen debat.
Senest gav en manglende kendelse anledning til at der nu er igangsat en større debat blandt trænerne og i medierne
om hvorvidt der skal indføres begrebet
challenge. Herved forstås, at dommerne har mulighed for se en given situation på video for derved at konstatere,
om kendelsen var korrekt – eller om den
skal ændres.
Elitedommerne har nu forhandlet en ny
3-årig dommeraftale på plads, hvorved
honorar og øvrige vilkår er aftalt for den
kommende tid. Ligesom der nu er aftalt
en fælles udviklingspulje til nye tiltag.
På breddedommersiden starter vi den
kommende sæson op med et nyt breddedommerudvalg. Dette betyder, at der
bliver et meget tæt samarbejde mellem
breddedommerudvalget og såvel distriktsforbund og region samt kredsenes dommerudvalg.
Blandt andet har der i en årrække været
efterspurgt uddannelsesmateriale, der
er målrettet breddedommerne. Dette vil
nu blive udarbejdet.
Endvidere vil der komme stort fokus på
at få rekrutteret og fastholdt breddedommere, ligesom der vil komme fokus
på breddedommerens rolle.

Landsholdsaktiviteter
HA vandt den eftertragtede guldmedalje ved OL i Brasilien efter en flot finale indsats, hvor Danmarks sædvanlige
skrækmodstander, Frankrig, blev besejret. Undervejs i turneringen haltede det
en smule for Danmark, men så vendte
skuden, hvorefter holdet kun havde en
vej – fremad.
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Dette gav naturligvis anledning til at
drøfte, hvorvidt konstellationerne med
holdets sammensætning, spillesystem
og trænerens dispositioner var de rigtige.
Norges herrer gjorde en bemærkelsesværdig flot figur ved at nå finalen, hvor
de dog tabte til værtsnationen.

Disciplinærinstanserne og Håndboldens Appelinstans kører rigtig fint.
Gang på gang er det dejligt at kunne
konstatere, at disse af DHF uafhæng
ige instanser fremkommer med gode og
meget underbyggede afgørelser, der er
truffet helt uden skelen til følelser og
lokale hensyn.
Det er efterhånden mit indtryk, at da
der er fuld adgang til at læse afgørelser
– og dermed muligheden for at kunne
gøre sig bekendt med praksis, medvirker dette til at antallet af protestsager,
der når disse instanser, er forholdsvis
begrænset.

Team Danmark
DA deltog i EM i Sverige, hvor den indledende pulje blev afviklet i Malmø. Så
det var en overkommelig rejse for (forholdsvis få) danske fans, der gerne ville
støtte pigerne.

En stor tak til Team Danmark og herunder også Sport Event Denmark for sædvanligvis og særdeles godt og konstruktivt samarbejde i den forgangne sæson.

DIF
I samme åndedrag kan det undre, at der
ikke i Malmø var gjort noget særligt ud
af at markedsføre et EM i byen. Og i en
by, hvor i forvejen mange danskere tager på shopping.
Danmark fik en glimrende start på EM
med flotte sejre over MNE, HUN og CZE.
Herefter blev det i mellemrunden til nederlag til NOR, uafgjort mod RUS og endelig en sejr over ROU. Dette gav nogle
fantastiske scener og TV-billeder af bl.a.
en meget rørt landstræner.

Også en stor tak til DIF for et rigtig godt
samarbejde.
Der skal lyde en speciel stor ros til DIF
for at samle specialforbundene og gøre
OL til en stor oplevelse for de deltagende lande. Disse initiativer håber jeg må
fortsætte ved kommende OL.
DHF er stadig repræsenteret i DIF’s bestyrelse, hvor Christian Pedersen er
økonomiansvarlig.

EHF og IHF
I semifinalen blev det til et nederlag til
det meget stærkt spillende hollandske
landshold, ligesom det blev til et nederlag i kampen om 3.-4. pladsen mod FRA.
Således blev det samlet til en flot 4.
plads, der absolut er med til at give god
optimisme for de kommende år.
Herre-U20 under ledelse af Morten Henriksen var til EM i Danmark og sluttede
som nr. seks
Dame-U20 under ledelse af Flemming
”Tuborg” Larsen var til VM i Rusland og
vandt guld
Dame-U18 under ledelse af Heine Erik-

Den danske repræsentation ser således
ud:
Per Bertelsen, præsident for IHF’s COC
Morten Stig Christensen er formand for
EHF’s Nations Board – og dermed har
han også en plads i EHF Professional
Handball Board. Endvidere er Morten
medlem af IHF’s Expert Group
Jan Kampman, EHF’s CC/herresiden
Lars Gantzel Petersen er repræsenteret i
EHF Forum Club Handball, Women
Thomas Hylle er repræsenteret i EHF
Womens Board

Årsberetning 2017

Jens Boesen er repræsenteret i EHF Forum Club Handball, Men
Henrik La Cour er repræsenteret i EHF’s
Executive Committee, hvor han er treasurer (økonomichef)
Bjarne Munk Jensen er repræsenteret i
IHF’s Playing Rules and Referees Commisson (dommerkommiteen).
Jens Bertel Rasmussen er vicepræsident
i EHF Court of Appeal,
Herudover er Jens Carl Nielsen lektor i
IHF, mens Jørn Møller Nielsen er lektor i
EHF på dommersiden.
Vi må således fortsat konstatere, at vi
er godt og bredt repræsenteret på den
internationale scene.

Afslutning
En kæmpe stor TAK til alle politikerne
i bestyrelse og udvalg, samt de mange
øvrige frivillige kræfter, for jeres energi
og flid brugt i jeres sparsomme fritid på
at tjene DHF og dermed håndboldens
interesser.
En særlig tak til vore hovedsponsorer;
BYGMA som hovedsponsor for herrerne, Arbejdernes Landsbank og KPK vinduer som hovedsponsorer for damerne
samt PUMA som hovedproduktsponsor,
samt naturligvis også til alle vore andre
gode og trofaste sponsorer. Det er jeres
støtte, der gør det muligt at skabe de
sportslige gode resultater, som vi alle er
stolte af.

Til hver og en skal lyde ønsket om rigtig god sommer. Ønsket om held og lykke med alle de forestående opgaver og
projekter samt ønsket om at vi alle må
forene kræfter og gode tanker for det
vi alle brænder for – Dansk Håndbold
(Forbund).
Begejstring – Udvikling – Fællesskab
– Troværdighed.
Per Bertelsen
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Oversigt bestyrelse og udvalg
for perioden 11. juni 2016 – 10. juni 2017

Efter valgene på repræsentantskabsmødet den 11. juni 2016 i Brøndby havde bestyrelsen følgende
udseende, jf. lovenes § 15:
Formand:
Næstformand
Økonomiansvarlig:
Bredde- og udviklingsansv.
		

Per Bertelsen
Carsten Grønmann Larsen
Anker Nielsen
Sigurd Skovborg orlov fra 11.10.16
(Betina Lyng Bjerre fg. fra 24.10.16)

(valgt i 2016) 2 år
(valgt i 2015) 2 år
(valgt i 2015) 2 år
(valgt i 2016) 2 år

Udover ovenstående udpegedes i henhold til lovenes § 15 følgende som medlemmer af bestyrelsen:
Af
Jydsk Håndbold Forbund:
Jydsk Håndbold Forbund:
Jydsk Håndbold Forbund:
Fyns Håndbold Forbund:
Håndbold Region Øst:
Håndbold Region Øst:
Divisionsforeningen Håndbold:
Håndboldspillerforeningen:

Jan Kampman
Ove Leegaard
Poul Wrang
Mogens Mulle Johansen
Birger Dahl
Tina Fensdal
Jens Christensen
Michael Sahl-Hansen

De stående udvalg har i beretningsåret i henhold til § 16 haft følgende sammensætning:
a) Økonomiudvalget:
		
		
		

Formand Anker Nielsen
Birger Dahl
Allan Enevoldsen
Poul Wrang

(født formand)
(udpeget af bestyrelsen)
(udpeget af bestyrelsen)
(udpeget af bestyrelsen)

b) Eliteudvalget:
		
		
		
		

Formand Vakant
Vakant
Tina Fensdal
Henrik Larsen
Michael Rasmussen

(valgt)
(udpeget af bestyrelsen)
(udpeget af bestyrelsen)
(udpeget af bestyrelsen)
(udpeget af bestyrelsen)
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c) Dommerudvalget:
Formand Ole F. Petersen
Bjarne Munk Jensen
Jørn Møller Nielsen
Jens Carl Nielsen
Jens Nybo
Jørgen Svane Sørensen

(valgt 2015)
(udpeget af bestyrelsen)
(udpeget af bestyrelsen)
(udpeget af bestyrelsen)
(udpeget af bestyrelsen)
(udpeget af bestyrelsen)

		
		
		

Formand Jan Ribe Larsen
Benny Nielsen
Michael Svendsen
Ove Leegaard
Lilja Snorradottir
Joakim Pedersen

(valgt 2015)
(udpeget af bestyrelsen)
(udpeget af bestyrelsen)
(udpeget af bestyrelsen)
(udpeget af bestyrelsen)
(udpeget af bestyrelsen)

e) Bredde- og Udviklings
udvalget:
		
		
		
		
		
		
		
		

Formand Sigurd Skovborg orlov fra 11.10.
Jens Carl Nielsen
Bettina Lyng fg form fra 24.10.16
Troels Hansen
Ove Leegaard
John Kruuse
Casper Lemvigh (udtr. 10.04.17)
Julie Holst Junker
Karina Kristensen (fra 04.03.17)

(født formand)
(udpeget af bestyrelsen)
(udpeget af bestyrelsen)
(udpeget af bestyrelsen)
(udpeget af bestyrelsen)
(udpeget af bestyrelsen)
(udpeget af bestyrelsen)
(udpeget af bestyrelsen)
(udpeget af bestyrelsen)

f) Turneringsudvalget:
		
		

Formand Troels Hansen
Niels Lindholm
Bjarne Knudsen

(valgt 2015)
(udpeget af bestyrelsen)
(udpeget af bestyrelsen)

g) Arrangementsudvalget:
		
		
		
		
		
h) Internationalt Udvalg:
		
		
		
		

Formand Hans-Jørgen Lythje
Jens Jacob N. Bork
Vakant
Torben Petersen
Lars Dalsgaard
Per Sørensen

(valgt 2016)
(udpeget af bestyrelsen)
(udpeget af bestyrelsen)
(udpeget af bestyrelsen)
(udpeget af bestyrelsen)
(udpeget af bestyrelsen)

Formand Per Bertelsen
Tina Fensdal
Henrik La Cour Laursen
Jan Kampman
Bjarne Munk Jensen

(udpeget af bestyrelsen)
(udpeget af bestyrelsen)
(udpeget af bestyrelsen)
(udpeget af Dommerudvalget)

Udvalget for
Beach Handball
		
		
		

John Kruuse
Trine Wenholdt
Brian Thenning
Tina Schou

(valgt 2016)
(udpeget af bestyrelsen)
(udpeget af bestyrelsen)
(udpeget af bestyrelsen)

j) IT Udvalget
		
		

Lars Dalsgaard
Henning Olsen
Preben Kaack

(valgt 2016)
(udpeget af bestyrelsen)
(udpeget af bestyrelsen)

		
		
		
		
		
d) Uddannelsesudvalget:
		

i)

			

Udvalget for Professionel Håndbold har i henhold til § 20 haft følgende sammensætning:
		
		
		
		
		
		

Formand Per Bertelsen
Carsten Grønmann Larsen
Mogens Mulle Johansen
Jens Christensen
Kasper Jørgensen
Poul Madsbjerg

(født formand)
(udpeget af bestyrelsen)
(udpeget af bestyrelsen)
(født medlem)
(foreningsrepræsentant)
(foreningsrepræsentant)
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Håndboldens retssystem:
Disciplinærinstansen i henhold til lovenes § 22:
		
		
		
		
Suppleant
Suppleant

Formand
Jens Bertel Rasmussen
Sigurd Slot Jacobsen
Claus Mundus-Pedersen
Carsten Holm
Morten Søndergaard Olsen

(udpeget af Udvalget for professionel håndbold)
(udpeget af Udvalget for professionel håndbold)
(udpeget af Udvalget for professionel håndbold)
(udpeget af Udvalget for professionel håndbold)
(udpeget af Udvalget for professionel håndbold)

Disciplinærinstansen for øvrige rækker i henhold til lovenes § 22A:
		
		
		
		
		
Suppleant:

Formand Jens Risum
Jens Nørvang Madsen
Poul Arne Nielsen
Anders Lou Henriksen
Jan Richter Henriksen
Martin Lind

(valgt 2015)
(udpeget af bestyrelsen)
(udpeget af bestyrelsen)
(udpeget af bestyrelsen)
(udpeget af bestyrelsen)
(valgt 2016)

Håndboldens Appelinstans i henhold til lovenes § 24:
		
		
		
Suppleant:

Formand Karsten Madsen
Michael Meyn
Jacob Schjern Andersen
Martin Lind

(valgt 2015)
(valgt 2016)
(valgt 2016)
(valgt 2016)

Håndboldens Voldgift i henhold til lovenes § 25:
		
		

Formand Thomas Rørdam fratr. 31.01.17
Formand Henrik Bitsch udp. 04.03.17

(udpeget 2010)

Revisionen har i beretningsåret i henhold til § 34 haft følgende sammensætning:
Revisorer:
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Eliteudvalget

Det har været en flot sæson for eliten i
dansk håndbold med OL guldet til herrerne som det helt store, men også flotte resultater på ungdomssiden. Specielt guld
og sølv på de to ungdomshold på kvindesiden viser, at potentialet er til stede
i Danmark.

velkommen til Morten Henriksen som ny
sportschef i DHF - med start i maj måned.
Det bliver spændende at se i hvilken retning Morten driver den sportslige del af
DHF – skal vi holde os i toppen internationalt på dame- og herresiden så skal vi
hele tiden udvikle os.

Herudover klarede damerne sig også
super flot til EM i Sverige med en flot 4.
plads, og der er nu grund til at tro på at
damerne vil bide sig fast i toppen af international håndbold igen. Det arbejde
Klavs Bruun Jørgensen har igangsat skal
videreudvikles i det kommende år, og så
er jeg sikker på vi vil se konstante gode
internationale resultater.

Efter det fantastiske resultat ved OL kom
der desværre et efterspil i pressen som
betød, at Ulrik Wilbek valgte at forlade
posten i utide. Ulrik havde meddelt at
han stoppede i 2017 for at gå efter borgmesterposten i Viborg.

Heldigvis stod en af vores klare kandidater Nikolaj Jacobsen klar til at tage over,
og Nikolaj vil være landstræner de kommende 4 år. Som noget nyt har vi accepteret en deltidsstilling de to første år,
hvorfor Henrik Kronborg bliver fuldtidsassistent. Det bliver spændende at følge udviklingen i de kommende år under
deres ledelse.

Ulrik efterlader et kæmpe hul i dansk
håndbold, og vi skylder Ulrik en kæmpe
tak for hans kæmpe præstation og store
arbejde for dansk håndbold i utrolig mange år. Det var en afslutning som Ulrik på
ingen måde havde fortjent.

Det blev også året hvor DHF’s mangeårige sundhedsstab Peter Poulsen, John
Bruun og Sten Bo Kalms valgte at stoppe.
Der skal også herfra lyde en kæmpe stor
tak for deres arbejde med herrelandsholdet i mange år.

Det blev også året hvor vi valgte ikke at
forlænge aftalen på herresiden med Gudmundur Gudmundsson, som udløb i sommeren 2017. Efterfølgende blev der indgået en aftale med Gudmundur om at han

Der var fra starten af året lagt op til et
mellemår for Eliteudvalget i 2016/2017,
da der i Bestyrelsen var enighed om at
evaluere ansættelsen af en sportschef
fremadrettet i DHF. Det at have en sports-

I efteråret 2016 blev der gennemført en
evaluering af sportschef-jobbet i DHF. Efter denne evaluering var der i Bestyrelsen enighed om at vi fremadrettet har en
sportschef i DHF til at drive alle sportslige
aktiviteter i forbundet.
Efter en lang proces med flere gode kandidater, kunne vi i starten af 2017 byde

stoppede efter VM og ikke fuldførte kontrakten med DHF. Der skal også lyde en
stor til Gudmundur for hans arbejde for
DHF.
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chef i forbundet, giver naturligvis en effekt på Eliteudvalgets arbejde.
Når denne evaluering er afsluttet skal
den nye Eliteudvalgsformand sammen
med Morten Henriksen og det øvrige
Elite
udvalg have beskrevet rammerne for det fremtidige arbejde i Eliteud
valget.
Selvom det har været et mellemår for
Eliteudvalget så er der dog alligevel sket
en del på området. Vi har haft et godt
arbejdsmøde med Talentkoordinatorerne på herre- og damesiden Claus Hansen og Flemming Larsen, hvor konklusionen er at vi ændrer talentstrukturen
fra 2018.
Der vil fra 2018 være samlinger samlet
for hele landet på de to områder, men vi
vil dog fortsætte med uændret bemanding. Herudover går vi ned på 3 sam
linger og mødes i stedet fra torsdag
aften til søndag. Jeg har store forventninger til at denne ændring kan styrke
vores elitære arbejde yderligere i 2018
og fremover.
Der er kommet et utroligt godt samarbejde med alle distrikter, kredse og regioner samt talentdelen i DHF. Jeg håber
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dette styrkede samarbejde kan fortsætte de næste mange år til gavn for talentarbejdet i dansk håndbold.
I det forløbne år har der været stor fokus på det fysiske område, og dette
område vil blive yderligere intensiveret i det kommende år. Den fysiske del
er en del af moderne håndbold, og vi
skal sammen med Team Danmark blive
endnu bedre på dette område. Endvidere skal vi kigge på en endnu mere
struktureret form på området samt
kigge på helt nye træningsmetoder på
området.
I 2017 holdt vi igen talentseminar hvor
alle Danmarks dygtige trænere fra distrikter, kredse og regioner er samlet
med DHF’s tilsvarende på ungdomssiden. Det var et fantastisk seminar som
var godt planlagt og med gode indlæg
og praktiske øvelser på banen.
Planen er at seminaret gennemføres
igen i 2019, og hvor evalueringen fra
dette års seminar skal danne grundlag
for et endnu bedre seminar.
Jeg vil til slut sige tak til alle på det elitære område for en god sæson og for
et utrolig flot stykke arbejde. En tak til

Eliteudvalget og Eliteafdelingen i DHF.
Der skal dog lyde en ekstra stor tak til
Anette på kontoret for hendes assistance til udvalget og et super flot planlagt
seminar.
Til slut vil jeg ønske alt det bedste for
eliten i de kommende år. Jeg videregiver
nu stafetten til en ukendt afløser, som
første kendes endelig på årsmødet. Mit
hjerte brænder for eliten i dansk håndbold, og jeg håber I vil fortsætte den flotte udvikling vi har været igennem gennem de sidste mange år.
Carsten Grønmann
Fungerende EU formand
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Dommerudvalget

Sæsonen 2016-2017 startede med indførelse af nye spilleregler/fortolkninger
fra IHF: 1) Målmand som markspiller, 2)
Skadet spiller 3) Passivt spil 4) Sidste 30
sekunder 5) Blåt kort.

at lave en landsdækkende 2. division
for den gruppe af dommere vil gavne
talentudviklingen og forhåbentligt få en
afsmittende virkning ned gennem hele
dommersystemet.

Vi valgte i Danmark at indføre alle fem
ændringer i ligaen og 1. division, mens
vi på breddeområdet valgte efter drøft
elser i BRUD, hvor de forskellige faggrupper indenfor breddehåndbolden
er repræsenteret, og efter godkendelse
fra DHF’s bestyrelse, at undlade tre områder: nemlig målmanden som markspiller, skadet spiller og blåt kort.

I indeværende sæson er der afholdt ca.
20 dommerkurser for nye dommere og
en række efteruddannelseskurser for
de nuværende dommere. Dertil kommer
flere udvikler- og coachkurser. Disse
kurser er afviklet med det nye kursusmateriale, som har fået gode tilbagemeldinger. Alt kursusmateriale er nu
samlet på http://www.dhf-dommer.dk/
Her kan alle downloade såvel kurser, regeltest og hjælpeskemaer og instruktioner.

Det er vores opfattelse, at efter lidt udfordringer i starten af sæsonen så fung
erer de nye regler nu efter hensigten.
Der har gennem det sidste års tid været en del debat om, der var for lidt fokus på breddedommerdelen. Især har
der været rejst kritik af manglende fokus på hvervning og fastholdelse af nye
dommere. Det er et område, som det
nye breddedommerudvalg, der er indstillet til vedtagelse på repræsentantskabsmødet, skal have særlig fokus på.
Vi håber, at det vil kunne tilføre endnu
flere nye aktive dommere. Det er også
vores overbevisning, at forslaget med

Fra starten af næste sæson kommer der
ny regelbog, med de seneste justeringer af de internationale spilleregler,
hvilket betyder, at alle dommere for at
bevare deres dommerkort, skal på et
obligatorisk opstartsmøde efter sommerferien. Materialet til disse opstartsmøder vil være klar inden udgangen af
juni, hvor vi afholder instruktørkurser.

Alt i alt er vi stort set status quo med antal aktive dommere set i forhold til sidste år, og vi er i skrivende stund i gang
med en række nye aspiranter, som vi forventer er klar til den kommende sæson.

Når denne beretning skrives er vi i gang
med de sidste spændende kampe i såvel bredde- som eliterækkerne. Der har i
denne sæson været endnu flere tv-kampe og dermed stor eksponering af håndbolden. Der har været rigtigt mange
tætte kampe, hvilket også giver et stort
pres på dommerne. Vi har desværre i
denne sæson for første gang, siden vi
indførte observatører i alle ligakampe,
måtte ud i en omkamp pga. af en protest, der blev taget til følge. Ellers er det
vores indtryk, at afvikling af kampene
generelt har været mere end godkendt.

I forbindelse med U-16 og U-18 DM her
i april har vi, med tilskud fra bestyrelsen, fået mulighed for at optage disse
kampe på video, så vi til den kommende
sæson forhåbentlig vil kunne benytte videoklip fra disse kampe som instruktionsmateriale.

Vi holder stadig et højt niveau, såvel nationalt som internationalt. Ved EM for
damer i Sverige i december havde vi Karina Christiansen og Line Hesseldal. Det
var deres første optræden til et A-mesterskab, og det forløb rigtig godt for
dem. De to dømmer også dame Cham-
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pions League-finalen i Budapest den
7. maj. Mads Hansen og Martin Gjeding
repræsenterede de danske farver på
fornemste vis ved at dømme herre VMfinalen i Frankrig i januar måned i øvrigt
med en dansk delegeret, Bjarne Munk
Jensen, ved dommerbordet. Vore øvrige
internationale dommere har også været
ude i mange spændende kampe i sæsonen. Vores projekt unge internationale
dommere er startet op, og vi har indstillet nye talenter til såvel IHF som EHF fra
denne gruppe.
Til slut skal der lyde en tak til bestyrelsen, divisionsforeningen og kontoret for
godt samarbejde og ikke mindst en tak
til de mange mennesker, der rundt omkring i hele landet, i det daglige hjælper
os med at fastholde en positiv udvikling
af alle vore dommere, observatører, vejledere og udviklere.
Ole Frydkjær Petersen
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Uddannelsesudvalget

Så er der atter gået et uddannelsesår.
Hvad er der sket på uddannelsesområdet i DHF? Dette har været en nogenlunde fast indledning i mine foregående
beretninger og dette bliver også indledningen til min sidste, da jeg stopper efter
rigtig mange gode år siden 1979 som
instruktør, i kredsene, forbundenes uddannelses udvalg samt bestyrelse i såvel kredse som i forbund i JHF og DHF.
Tak til alle de meget engagerede ”håndboldfolk” både i Danmark og i udlandet,
som jeg har mødt.
I dette år har vi haft fokus på at få gjort
Trænerlinjen færdig. Det har været vigtigt at fremtidssikre vores materiale så
godt som muligt. E-learning har været
et nyt område som er taget i brug. Når
man tager et skridt ud i noget ”uprøvet” opstår der ofte problemer, således
også for os. Næste store opgave er at
få Aldersrelateret træning opdateret
og gjort så fremtidsorienteret, som det
er muligt. Vi har også på breddesiden
sat et arbejde omkring seniortrænerne i
gang. Dette bliver et tiltag på tværs med
Seniorfaggruppen. Vi har også i dette
uddannelsesår haft Børnehåndbold
Symposium i Vildbjerg.
Et andet stort område, vi har sat i gang,
er fysisk træning. Vi har villet sikre os,

at vores trænere hele vejen op er på allerøverste hylde. Vi bliver her nødt til
at øge antallet af timer i vores kursusrække. Primært bliver det på Divisionstrænerniveauet. Et andet område er at
kunne tilbyde et mere ”nørdet” modul i
Team Management.
Vi har lige afsluttet et Master Coach hold
i efteråret. Det er ved at have en god
form. Set ud fra min grundholdning er
træneren en ”håndværker” med et akademisk tilsnit. I andre lande er det på
den øverste hylde en universitetsuddannelse. Vi har nu uddannet 68 Master
Coaches. Vi har netop startet hold nummer syv med 12 deltagere.

Til sidst tak til udvalgsmedlemmerne og
udviklingsafdelingen for et godt og engageret samarbejde i det forgangne år.
Ligeledes en tak til de mange, der i region/ distrikt og kredsene arbejder ”på
gulvet” for at gennemføre kurser, så foreningernes medlemmer kan møde dygtige og kvalificerede trænere og ledere.

Jan Larsen

Et uddannelsesår består også af en
masse ”normal” drift. Vi har kørt vores
normale Divisions-, Test-, Prof- og
Diplomkurser. Et andet element er de
Events med landstrænere og udenlandske kapaciteter, som er her i forbindelse
med vores Top Håndbold Symposium og
Master Coach modulerne.
På international side har vi vores skandinaviske samarbejde. I år har vi haft tre
personer inviteret med til en erfaringsudveksling i forbindelse med VM i Frankrig. Ud over os naturligvis værterne og
Spanien.
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Bredde- og Udviklingsudvalget

Den breddestruktur som blev indført i
2014, har i det forgangne år bevist sin
berettigelse, idet flere ideer fra tænketanken begynder et udmunde sig i aktiviteter og mere dybdegående arbejde med temaer, som skal være med til
at understøtte udviklingen af breddehåndbolden i Danmark.
Vigtigheden i at alle aktører i breddehåndbolden arbejder sammen og afstemmer indsatser har i de seneste måneder været i højsæde. Vi skal tilsikre
os, at der er fælles forståelse/afsæt og
afklaring af snitflader, således at vi udnytter hinandens kompetencer og ressourcer. Vores indsatser tager udgangspunkt i viden, forskning, dialog, og
synlighed, således at Bredde- og udviklingsudvalget i tæt samarbejde med de
mange aktører (medlemmer, forening
er, politikere, udviklingsafdelingen,kon
sulenter og andre håndboldildsjæle)
kan gøre en forskel i det håndboldtilbud
og de håndboldaktiviteter der samlet
set udbydes. Vi kan blive langt bedre til
at kommunikere og afstemme – og det
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øver vi os på, således at vi i højere grad
får udnyttet hinandens erfaringer og
kompetencer.

grupper/stående udvalg og har fungeret som sparringspartner til disse grupper/udvalg.

Vi har ikke knækket medlemskurven,
men det er glædeligt at der i 2016 alene
blev konstateret et mindre fald i antallet
af medlemmer. Vi har ikke armene over
hovedet, men der er tale om et rigtig flot
resultat, som er skabt af de mange frivillige i klubberne over hele landet.

DHF´s bestyrelse gennemførte i sensommeren en DHF konference som
mundede ud i et antal arbejdsgrupper.
Med baggrund i dette arbejde og i respekt for aktivitetsniveauet og arbejdsopgaverne i de enkelte udvalg, nedsatte arbejdsgrupper og Forbund, valgte
BRUD undtagelsesvis at aflyse det årlige
BRUD Træf. Det er udvalgets klare målsætning, at BRUD Træffet gennemføres
i den kommende sæson.

BRUD
I udvalget er der repræsentanter fra alle
dele af breddehåndbolden. Dette forum
er tiltænkt en rolle som tænketank på
tværs af faggrupper og aktører i breddehåndbolden. Det seneste år har været præget af god dialog og sparring
på konkrete indsatser. BRUD giver god
værdi i arbejdet med at sikre afstemning
af aktiviteter, dialog om snitflader og
forventningsafstemning inden der lanceres nye tiltag.
Dette udvalg har i det forgangne år haft
drøftet nye tiltag fra de enkelte fag-

Knæk Kurven projektet og dets fire elementer er vigtige grundsten i arbejdet
med at vende udviklingen i medlemstallene. Der er netop igangsat en evaluer
ing af effekten af dette arbejde, hvor der
fokuseres på de afledte effekter og hvilke elementer, der særligt har båret frugt.
Denne evaluering har stor betydning
for vurdering af fremtidige aktiviteter
og projekter.

Årsberetning 2017

Klub-Building
Der ligger et stort arbejde fra klubberne
og konsulenternes side i disse forløb. Vi
er dybt taknemmelige over, at så mange
frivillige har kastet så mange ressourcer
ind i arbejdet med at udvikle foreningerne til gavn og glæde for de mange håndboldspillere.
I indeværende år er Håndboldspilleren
i Centrum blevet en del af KLUB-BUILDING til stor begejstring for både klubber og konsulenter, som nu i endnu højere grad kan arbejde strategisk med
udviklingen af klubben.
Status for Klub-Building:
260 klubber gennemgået Trin 1
222 klubber gennemgået Trin 2
171 klubber afholdt Klubmødet
131 klubber gennemført Trin 3 (heraf 33
i Håndboldspilleren i centrum med i alt
2227 besvarelser)

Mentor – Styrk en træner
243 kursister har deltaget på Mentor
uddannelsen.Det er glædeligt, at der ligeledes er etableret Mentor uddannelser igennem kommunale netværk.

Årgang 00/01
Analysearbejdet med Årgang 2000/
2001 er meget spændende læsning. De
mange besvarelser fra de unge håndboldspillere er indsamlet og der er udarbejdet fem rapporter på området. Input
fra spillere og trænere tydeliggør hvilke
elementer, vi skal tage med i vores tilbud til de unge for at fastholde dem i
håndbolden. Vi er netop nu i gang med
at få svar fra årgangene, mens mange af
spillerne er på efterskoler.
Materialet vil også blive anvendt i Unge
Faggruppens arbejde i den kommende
sæson.

Håndbold i skolen
– Alle børn i spil
Skolesamarbejdet er givende for udviklingen af håndbolden. Derfor er det
også glædeligt, at hele 183 foreninger
har etableret et samarbejde med skolerne og der er gennemført mere end 140
håndboldkaravanebesøg i løbet af det
sidste år. Evalueringer på indsatsen viser
allerede nu, at foreningerne minimum
rekrutterer 3-4 nye spillere igennem deres arbejde med skolerne. Der er rigtig
mange gode lokale eksempler på samarbejde mellem skoler og foreninger.
Dette vil fortsat være et af indsatsom-

råderne, som vil kunne danne grobund
for rekruttering og fastholdelse af medlemmer.

Håndboldskole:
Et andet vigtigt produkt i forhold til rekruttering og fastholdelse af medlemmer er vores håndboldskoler. Vi har
gennemført 155 minihåndboldskoler,
håndboldskoler og camps. Samlet set
med 8.052 deltagere fordelt på:
• 22 minihåndboldskoler
• 117 håndboldskoler
• 16 camps
Deltagerantallet har desværre været dalende over de sidste par år, og med baggrund i dette, blev der i 2016 igangsat
et udviklingsarbejde, som skal udvikle
håndboldskolen primært på den kommunikative front herunder mulighed for
at blive mere klar i beskrivelsen af de
enkelte arrangørforeningers håndboldskoler. I skrivende stund er dette arbejde ved at være afsluttet.
2016 var det første år, hvor DHF udbød
håndboldskoler i efterårsferien. Det var
en langsom start med 9 gennemførte
håndboldskoler, men forventningen er,
at DHF i løbet af de kommende år vækster med håndboldskoler både i efterårs- og vinterferien.

arbejde med ideer og initiativer til at
fastholde spillerne.

Breddedommergruppen:
Som et led i arbejdet med at tilsikre tilstrækkelig mange dommere til alle kampe, er der igangsat et politisk arbejde
med at finde frem til et set-up, hvor der
med fokus på metode, motivation og
rammer kan arbejdes mere målrettet i
breddedommerudvalget. Dette arbejde
pågår i øjeblikket.

Seniorfaggruppen:
Den forholdsvis nye Seniorfaggruppe
har i 2016 udarbejdet en oversigt over
forskellige arbejdsfelter. Seniorfaggruppen prioriterede øverst at udarbejde et
inspirationskatalog med konkrete forslag til fleksible kampformer til voksne
som et supplement til vores kerneprodukt – den løbende turnering. Hensigten er at vi i håndbold bliver bedre
i stand til at fastholde og have flest mulige aktive voksne i håndboldsporten.
Dette arbejde pågår i øjeblikket.
Der ligger fortsat mange muligheder
og udfordringer i breddearbejdet i DHF.
Ikke kun i forhold til medlemstallet, men
også i høj grad i forhold til udviklingen af
håndbolden og i målsætningen om, at vi
sammen gør en forskel for breddehåndbolden i Danmark.

Faggruppe Børn:
Faggruppen har med fokus på at skabe
den røde tråd i børnehåndbolden i den
forgangne sæson justeret konceptet for
Totalhåndbolden – for at sikre progression i spillet og muligheden for at deltage i stævner på tværs af kreds- og forbundsgrænser. Hen over efteråret har
Faggruppen udviklet, testet og lanceret det nye spilkoncept ”DHF Kortbane”.
DHF Kortbane har fået en flot modtagelse af klubberne. Der er etableret mere
end 60 baner og yderligere 70 baner er
på vej. DHF Kortbane er dermed godt på
vej og klar til den nye sæson. Faggruppens fokus har været udvikling, mange
boldberøringer, teknik og tempo i spillet. DHF Kortbane vurderes at have en
bred målgruppe – også uden for børnehåndbolden.

Det er derfor vigtigt at vi alle er klar til
at arbejde sammen, tør udfordre hinanden og teste/afprøve nye ideer og tiltag. Noget vil fungere i første forsøg
mens andet kræver flere justeringer.
Men det er vigtigt, at vi arbejder sammen om at skabe det gode miljø og de
gode rammer for den sport, som vi alle
brænder for.
Slutteligt skal der lyde en stor tak til alle
jer, der bidrager til de gode håndboldoplevelser på og uden for banen.
Betina Lyng Bjerre

Ungefaggruppen:
Vi mister desværre fortsat mange spillere i denne aldersgruppe. Faggruppen
har derfor igangsat et arbejde med at
kortlægge ”Det gode ungemiljø” – og
med baggrund i dette, vil Faggruppen
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Turneringsudvalget

Årets DM’er for ungdom blev afviklet
i god atmosfære og i gode rammer. Til
brug før hver kamp havde TU fremsendt
en udtalelse om hvordan TU ønskede at
tilskuerne skulle opføre sig. Den blev
oplæst for hele hallen. Et tiltag som blev
efterlevet alle steder.
Efter DM havde TU dialog med bl.a.
landsholdsledelsen om en ændring af
måden DM skulle afvikles på. TU fastholder at U-14 holdes for både piger
og drenge samme sted. Som forsøg afholdes U-16 og U-18 for piger i et distriktsforbund og for drenge i et andet
distriktsforbund.
TU valgte efter opfordring fra 2. divisionsklubberne i Østdanmark at gøre brug
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af den regel i turneringsreglementet der
siger at puljerne i 2. division kan deles
i 11-12-13 hvis der er forhold der taler
for det. TU vil med denne handling gerne signalere, at økonomi og sportslig afvikling skal gå hånd i hånd.

Denne opgave er blevet løst i et godt og
konstruktivt samarbejde. Alle i processen har virkelig lagt meget energi i at
opnå et resultat. Vi er overbeviste om at
dette er til glæde for håndbolddanmark
i mange år.

Som et nyt tiltag i 2. division, 3. division
og ungdomsligaerne blev det tilladt at
spille musik under hele kampen, på nær
ved straffekast. Dette for at give mere
stemning under kampen og for at få tilskuerne til at heppe mere.

TAK til administrationscheferne i HRØ
og FHF og generalsekretæren i JHF for
at skrive det nye turneringsreglement.
Tak til kontoret for godt samarbejde.
Troels Hansen

Årets store opgave var uden tvivl sammenskrivning af DHF’s turneringsreglement for øvrige rækker og turneringsreglementerne i de 3 distriktsforbund.
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Arrangementsudvalget

Hvert år, når jeg sidder foran computeren og skal skrive årets beretning, tænker jeg, hvad har vi i grunden lavet og
hurtigt går det op for mig, det endnu har
været et godt og travlt år.
Arrangementudvalget består af
Torben Petersen – Nors
Per Sørensen - Aalestrup
Lars Dalsgaard – Kirke Hyllinge.
Jens Jacob Nørtved Bork - Næstved
Katrine K. Christensen – DHF
og har løst årets mange opgaver med
stor hjælp fra DHF-kontoret.
Da aktivitetsniveauet er stort i AU, er
Ivan Marqvardsen, Birgit Hessellund,
Henrik Andersen, Heinrich Papke og
Thomas Bertelsen blevet tilknyttet udvalget og støtter op omkring afvikling
af AU´s aktiviteter, sammen med alle de
andre frivillige.
Det har været endnu et år med afvikling af et mesterskab, der denne gang
var på herresiden. Men’s 20 European
Championship blev afviklet i Vamdrup
og Kolding. Arrangementet blev afviklet
med ros fra EHF og den skal straks gives videre til alle de frivillige hjælpere,
kontoret og ikke mindst Per Sørensen,
der var ansvarlig for dette arrangement.
I det forgangne år har der udover Men’s
20 European Championship været trænings-samlinger, TD samlinger, test
på SDU, sommerlejr for U-holdene og
landskampe i udlandet, og der har været

afviklet følgende landskampe:

Ungdomslandskampe:
•	Juni 2016 - DU-20 SCO mod Korea,
Norge og Sverige afviklet i Vejen og
Rødding.
•	Juli/august 2016 - HU-20 EM afviklet i
Vamdrup og Kolding.
•	Oktober 2016 – Dame U-17 mod Sverige i Høng.
•	Oktober 2016 – Dame U-19 mod Ungarn i Nakskov og Maribo.
•	November 2016 - HU-21 mod Fran
krig, Spanien og Tyskland, i forbindelse med indvielse af ”Fælledhallen” i Skanderborg.
•	November 2016 - DU-19 mod Norge
i Frederikshavn og Vrå.
•	April 2017 – DU-17 mod Rusland i
Vamdrup og Middelfart.
•	
April 2017 – HU-19 mod Holland i
Skærbæk og Bov.
•	Maj 2017 – DU-19 mod Holland i Farsø og Hobro.

Dame A og Herre A:
•	
Juni 2016 - Herre A VM-Kval. mod
Østrig i Odense.
•	Juli 2016 – Herre A OL-forberedelse
mod Brasilien i Kolding.
•	Oktober 2016 - Dame A udviklingslandshold mod Norge i Bramdrupdam og Esbjerg.
•	Oktober 2016 - Dame A Golden League mod Rusland, Frankrig og Norge
i Haderslev, Esbjerg og Horsens.
•	November 2016 – Herre A EM-kval
mod Holland i Brøndby.

•	Januar 2017 - Herre A Bygma Cup mod
Egypten, Ungarn og Island i Skjern,
Aalborg og Aarhus.
•	Maj 2017 - Herre A - EM-Kval. mod
Ungarn i Aarhus.
•	Juni 2017 - Dame A mod Tyskland i
Aarhus.
Planlægningen med placering af kommende Dame A og Herre A landskampe
er godt i gang og der er også ved at blive
lukket aftaler med spillestederne.
Forberedelsen til herrernes VM 2019
sammen med Tyskland er startet op.
ORKO har haft møder med Tyskland og
projektgruppen er også startet op, så
planen følges.
Jeg vil slutte af med at takke alle vore
samarbejdspartnere, nye som gamle,
og ikke mindst alle de frivillige som står
klar hver eneste gang der skal hjælpes.
Uden jeres støtte ville det være umuligt
at gennemføre alle disse mange arrangementer. Der er ingen tvivl om, at de
internationale hold, dommere og observatører som kommer til Danmark og oplever den måde vi arbejder på, og ikke
mindst hyggen og glæden ved at være
sammen gør, at de meget gerne vil hertil igen.
En kæmpe tak til udvalgets medlemmer
og kontoret for igen et fantastisk stykke
arbejde.
Hans-Jørgen Lythje
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Internationalt Udvalg

Internationalt udvalgs arbejde er typisk
op mod enten IHF’s eller EHF’s kongresser.
Der har ikke siden sidste årsmøde været
afholdt møde i udvalget. Dog vil jeg her
nævne, at det seneste møde er afholdt
umiddelbart inden årsmødet 2016, hvor
man bl.a. havde megen fokus på de
forestående valg til EHF’s Eksekutivkomité og øvrige kommissioner.
Det er med stor glæde, at jeg måtte
konstatere, at alt hvad vi gik efter, kom
i hus, og at vi faktisk udvidede vor repræsentation.
Næste opgave bliver IHF kongressen,
som finder sted i november 2017, så
udvalgets opgaver er ved at gå i gang.
Per Bertelsen
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Udvalget for Beach Handball

Det var med stor spænding, at vi gik i
gang med planlægningen af Touren
2016.
Vi havde fået en ny konsulent, som skulle i gang med at lave aftalerne for spillestederne i 2016. Vi besluttede at det
skulle være de kendte steder:
- Amager Strandpark
- Fyns Badestrand, Nyborg
- Torvet i Herning
Samtidig forsøgte vi os med to ny desti
nationer:
- Nordstranden i Køge
- Salling Beach Arena i Roslev
De nye destinationer blev begge rigtig
gode bekendtskaber, hvor samarbejdet
med klubberne fungerede upåklageligt.
Vi flyttede DM tilbage til Kerteminde,
hvor vi fik en samarbejdsaftale med
BR66 Langeskov. Det blev et fint arrangement, hvor vejret og faciliteterne var
helt i top.
Touren 2016 blev en rigtig god oplevelse. Vi fik vendt tilbagegangen i tilmeldte
hold i forhold til 2015, der var en fremgang på ca. 30 hold. Samtidig fik vi en
Tour sponsor Rødbillet, og så fik vi den
positive stemning tilbage på touren.

Vi afprøvede vores nye pointsystem, det
så ud til at virke efter hensigten, der var
10 herrer og 10 damehold til DM finalen.
Det betød at det blev et rigtigt godt DM.
Der skal lyde et stort til lykke til vinderne
af DM:
Herrer: 		
HEI Skæring 2
Damer: 		
Sæby HK
U 18 Drenge:
Roskilde Håndbold
U 18 Piger:
Rødovre HK
U 16 Drenge:
HUK Øresund
U 16 Piger:
HC Odense
Oldies damer:
TPI Odense
I forbindelse med budgetlægningen for
2017, skulle vi prøve om, vi kunne få
startet landsholdene op igen. Efter et
par møder med bestyrelsen fik vi lov at
starte op med herrer- og damelandsholdene. Nu skulle det så besluttes, hvem
der skulle ansætte landstrænerne. Da
det var afklaret, fik vi ansat Morten Holmen til damerne og Gorm Andersen til
herrerne.
Rødbillet Beach Handball Touren 2017
ser på nuværende tidspunkt ud til at udvikle sig yderligere, da interessen er rigtig stor. Tilmeldingerne tikker stille og
roligt ind, og der er flere tilmeldinger på
nuværende tidspunkt, sammenlignet
med sidste år.

Vi har i 2017 udvidet Touren med endnu en destination, da vi skal besøge følgende byer:
- Randers
- Køge
- Nyborg
- Medius Holsted (ny destination)
- Amager
- Roslev
- Kerteminde (DM)
Det er vores tanke at udskifte minimum
én destination hvert år, for at bruge
Touren som et meget synligt flagskib i
områder, som har et udviklingspotentiale omkring beach handball. Vi besøgte i 2016 Roslev for første gang, og den
energi og det arbejde som blev foretaget, styrkede vores tro på, at beach
handball er for alle i Danmark. I år skal
vi besøge Holsted, og det glæder vi os
rigtig meget til.
Til sidst skal der lyde en stor tak til
Beach-udvalget, for godt samarbejde.
Der skal også lyde en tak til Per Lauritsen for hjælpen med økonomien.
Der er også en stor tak til Christian Køhler. Uden dig havde vi ikke fået Touren
tilbage på sporet.
John Erik Kruse
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IT-Udvalget

Den forgangne sæson har endnu engang indeholdt mange aktiviteter indenfor vores område i IT udvalget. Der
har været tryk på for at få færdiggjort
nogle udviklingsprojekter, hvoraf de seneste netop i denne tid bliver rullet ud
med de nyeste opdateringer til Apps
med hold- og foreningsopgaver.
Det er min forhåbning at der bliver taget
godt imod disse nye værktøjer, således
at de kan understøtte arbejdet ude i vores foreninger. Vi kan jo konstatere at
vores platforme bliver brugt flittigt og at
de nye IT muligheder bliver taget i brug
og også bliver accepteret godt.
I forbindelse med de projekter vi har
haft fornøjelsen af at arbejde med i vores udvalg i denne sæson, har vi også
arbejdet på et nyt værktøj der skal bruges til at evaluere på forløbet i forhold
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til tidsplan, økonomi med mere. Dette
hjælper os forhåbentlig til også i fremtiden at kunne underbygge en god projektstyring. Jeg tror i hvert tilfælde på at
vi også i fremtiden får en del udviklingsopgaver at kaste os over.
Noget af det nye vi allerede er i gang
med at arbejde med, er vores nye hjemmeside, som kommer til at give os et
løft. Først og fremmest er det spændende at det er lykkedes at finde enighed
mellem de 8 kredse i JHF, FHF og HRØ
om at have et site som alle ankommer
på når de søger oplysninger om vores
sport. Det er glædeligt at være kommet
hertil og jeg glæder mig meget til de
spændende nye muligheder der findes
i den nye platform for os allesammen.
Det er min opfattelse at vores IT platforme har haft en stærk performance

over hele sæsonen. Derfor er det også
et glædeligt resultat vi har fået, efter at
have gennemført en analyse af vores
serviceaftale på driften. Den viste at vi
har den rigtige service leverandør, som
vi desuden har kunnet få forhandlet en
endnu bedre aftale hjem med til det
kommende år.
Slutteligt vil jeg gerne takke udvalget,
Henning Olsen og Preben Kaack for deres bidrag i sæsonen, samt ikke mindst
administrationen, Frank Smith og specielt Tina Black for et godt samarbejde
i løbet af hele sæsonen. Jeg ser frem til
den kommen sæson og de spændende
opgaver der er foran os.
Tak.
Lars Dalsgaard
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Disicplinærinstansen for
Håndboldliga og 1. division

Disciplinærinstansen har i perioden bestået af advokat Jens Bertel Rasmussen, der er formand og specialkonsulent cand. jur. Sigurd Slot Jacobsen og
Claus Mundus-Pedersen, der er menige
medlemmer samt advokat Morten Søndergaard Olsen og Carsten Holm der er
suppleanter.
Udvalget består af 3 medlemmer, hvoraf 2 skal være jurister.
Til udvalget er knyttet chef for turner
ingsafdelingen Frank Smith fra DHF som
sekretær.

klubberne og de implicerede overholder
de meget korte høringsfrister, som instansen er nødt til at sætte af hensyn
til sagernes afgørelse i relation til kommende kampe, der skal afvikles.
Instansen skal i videst muligt omfang
træffe en afgørelse i sagen inden afviklingen af næste spillerunde.

efter at have set episoden på video vælger ikke at indgive indberetning til instansen.
Bestemmelsen fungerer efter instansens
opfattelse hensigtsmæssigt og godt.
Det drejer sig jo om, at dommerne i et
splitsekund skal træffe deres afgørelser
og derfor er denne regel meget rimelig.

Video
1° - Dommernes adgang til video
Allerede fra 1. juli 2011 fik dommerne
adgang til at se video forinden den endelige indberetning skulle sendes til behandling i Disciplinærinstansen.

Høringsproces
Høringsprocessen håndteres på den
måde, at denne foretages på baggrund
af indberetninger, således at alle dommernes indberetninger afleveres i kopi
til begge hold samt evt. indberettede
senest 1 time efter kampen. Dommerne
sørger fortsat for, at instansen modtager
en kopi med høringsunderskriften og
der er herefter 24 timer til at komme
med et høringssvar fra de implicerede.

Hjemmelen findes i § 90, stk. 1 og 2 i Ligareglementet og lyder som følger:

Da sagerne oftest er af hastende karakter er instansen meget tilfredse med, at

Dette giver således dommerne mulighed for at træffe beslutning om at de

”I de tilfælde hvor dommeren skal afgive
indberetning i henhold til ovenstående,
skal dommeren såfremt det er muligt at
skaffe adgang til video af kampen, have
adgang til og i enerum at gennemse video af den episode, hvorom der skal
indgives indberetning”

2° - Disciplinærinstansens adgang til
video
Fra 1. juli 2012 fik Disciplinærinstansen
også adgang til at benytte video i deres
arbejde som en del af det materiale,
der danner grundlag for afgørelse af en
eventuel strafsanktion efter en indberetning.
Hjemmelen hertil er indsat i Ligareglementet § 97 med ordlyden:

”Disciplinærinstansen og DHF’s appelinstans kan af egen drift indhente
videooptagelser til brug for sagsbehandlingen. Video kan anvendes ved
behandling af samtlige sager”
Denne mulighed for yderligere bevisfø-
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relse er indsat i instansens forretningsorden og lyder som følger:

”Videooptagelser kan indgå i instans
ens sagsbehandling og det vil typisk
ske, hvis en part anmoder om det, eller
i øvrigt hvis instansen skønner, det er
nødvendigt”
Instansen har i flere sager gjort brug af
denne mulighed og det er vigtigt at denne mulighed for yderligere bevismateriale foreligger.
Video kan således anvendes ved behandling af alle sager.

Målsætning for
instansens arbejde
Det er fortsat instansens målsætning,
at der træffes hurtige afgørelser, men
således at alle afgørelser er velbearbejdet med respekt af høringsprocessen
og således at parterne får alle bilag og
bevismateriale til gennemgang før afgørelsen træffes.

Afgørelsernes præmisser
Instansen lægger fortsat i de sager der
ikke er rene indberetningssager stor
vægt på at beskrive faktum præcist og
at give grundige præmisser på afgørelsen, herunder henvisninger til de regler,
der er blevet anvendt ved instansens afgørelse.
Dette gør instansen meget ud af, så
ledes at de enkelte afgørelser kan bruges som retningsgivende for omverdenen og til brug for fremtidige sager
som præjudikater og således at klubber,
ledere og spillere ved, hvorledes strafsanktionen i de enkelte tilfælde er.

Instansens adgang til at tage
sager op af egen drift
Det er kun i helt ekstraordinære tilfælde, at instansen beslutter af egen drift
at tage en sag op til behandling, hvilket
instansen kan efter DHF’s love § 22.
Det er en praksis, som instansen ønsker
at fastholde. Der har ikke i sæsonen været sager, hvor instansen selv har taget
en sag op til behandling.
Instansen har i den forløbne periode af
egen drift taget en sag op der vedrørte
en officials udøvelse af ”særlig upassende” usportslig adfærd, jf. spilleregl
erne 8:10a (jf. 16:6b).
Det fremgik af indberetningen, at dommerne på observatørens foranledning
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havde diskvalificeret officialen, som
følge af at denne havde skubbet til en
official fra modstanderholdet.
Disciplinærinstansen havde lejlighed
til at se videooptagelse af situationen
og kunne på baggrund af indberetning
erne og videoen konstatere, at officialen havde tildelt et slag til en official fra
modstanderholdet.
På baggrund af spillereglernes 8:10a (jf.
16:6B) fremgår det, at en grov usportslig eller særlig upassende usportslig
handling skal straffes med en diskvalifikation med indberetning og på det
foreliggende grundlag, jf. DHFs love
§ 23, Ligareglementet § 89, blev officialen idømt 2 spilledags karantæne samt
klubben en bøde på kr. 2.000,00.

Indberetningsregler
Som bekendt blev der for sæsonen
2013/2014 indført nye indberetningsregler af Udvalget for professionel
Håndbold.
Det blev fra den sæson besluttet, at der
alene skulle foretages indberetning af
direkte diskvalifikationer, der er foretaget i medfør af spillereglerne § 8:6 og
§ 8:10.
1° - Spillereglernes § 8:6 / diskvalifikation – særlig hensynsløs handling
Omhandler diskvalifikationer pga. en
særlig hensynsløs handling, særlig farlig, overlagt eller grov handling.
Disse handlinger er kendetegnet ved at
være særlig grove og er ofte ikke rela
teret til spilsituationer.
2° - Spillereglerne § 8:10 / diskvalifikation – særlig usportslig adfærd
Diskvalifikationer efter denne regel sker
pga. særlig upassende adfærd og der er
her tale om den personrettede usportslige optræden – fornærmende og truen
de adfærd samt usportslig optræden inden for kampens sidste minut, der har
indflydelse på kampens resultat.
Begrundelsen for at udvalget for professionel håndbold indførte denne vedtag
else var ønsket om at følge de internationale spilleregler og derved skabe
samme vilkår for spil og dommere, som
i andre lande og i internationale kampe.
Dette har også i denne sæson ført til
færre indberetninger til udvalgets behandling end i sæsonerne forud for denne vedtagelse.

Sager i årets løb
Der har været følgende sager i sæsonen
indtil nu:
7 protestsager.
• 4 sager er givet medhold i protesten
•	2 sager er afvist på grund af formalia
(tidsfrist /dommerskøn)
•	1 sag er der ikke givet medhold i protesten.
6 indberetninger af spiller/official
• HHL 1 spiller og 1 official
• 1 DH 2 spillere
• 1 DD 1 spiller og 1 official
7 øvrige sager
•	5 sager om overtrædelse af Ligareglementets kapitel om reklame
• 1 sag om en sportschefs adfærd
•	1 sag om dommernes sikkerhed (arrangør forpligtelser)
Instansen har udover den sag, der er
nævnt under punktet – instansens adgang til at tage sager op af egen drift
– valgt kort at nævne nedennævnte
sager, som dels har været meget drøftet
i presse og tv og samtidigt også er af
mere principiel karakter.

Årsberetning 2017

1º - Brug af spiller, som ikke stod
på kamprapport og navne ændret
efter holdkort er lukket – 2 min. før
kampstart:
Disciplinærinstansen har behandlet en
sag, hvor en spiller ifølge kamprapporten blev brugt, som ikke stod på kamprapport og hvoraf fremgik, at navne er
ændret efter holdkort er lukket – 2 min.
før kampstart.

”Stk. 1 – For at deltage i kampen for en
forening kræves, at spilleren er spille
berettiget for den pågældende forening
i henhold til nedenstående regler.
Det er foreningens ansvar, at deltagende spillere er spilleberettiget. Benyttelse af spillere der ikke er berettiget,
medfører bøde samt tab af kamp.”

Det fremgår af § 77 i Ligareglementet:

Det drejede sig om en kamp i 1. division,
hvor resultatet sluttede 26 – 26.

”Stk. 1 – I håndboldligagen og 1. division, skal begge foreninger udfylde
kamprapport. Kamprapporten skal forevises på det tekniske møde senest 1
time og 15 min. før kampstart. Der kan
dog foretages ændringer i kamprap
porten indtil 20 min. før kampstart. Herefter er der ikke længere mulighed for
ændringer.

På baggrund af protestskrivelse samt
kamprapport og høringer fandt instans
en, at benyttelse af en spiller der ikke
var anført i kamprapporten var brug af
ulovlig spiller, jf. ovenfor § 77, jf. § 11 i
Ligareglementet, og derfor måtte medføre tab af kampen for det hold der havde benyttet spilleren, som ikke var anført på kamprapporten.

Stk. 2 – Kun spillere der er anført på
kamprapporten indenfor tidsfristen i
stk. 1 kan anvendes i kampen.”

Disciplinærinstansen fandt endvidere,
at det var en skærpende omstændighed, at holdofficial trods dommerparrets oplysning om, at der var lukket for
udskiftning på holdkortet, alligevel ændrede i holdkortet og dette medførte,
at klubben blev idømt en bøde på kr.

Disse bestemmelser er knyttet til følg
ende yderligere bestemmelser i Liga
reglementet § 11:

7.500,00 (normalbøde kr. 5.000,00) og
holdofficial blev idømt en advarsel.
2º - Benyttelse af spiller der ikke var
anført i kamprapporten:
I en 1. divisionskamp havde det ene
hold benyttet en spiller, der ikke var anført på holdkortet. Resultatet var 33 –
27 til det vindende hold.
På baggrund af høringssvar fra begge
klubber samt dommer og observatør traf
instansen afgørelse om, at det vindende
hold skulle tabe kampen, da det havde
benyttet en spiller der ikke var anført i
kamprapporten og samtidigt blev klubben idømt en bøde på kr. 5.000,00.
Endvidere fandt Disciplinærinstansen
anledning til at præcisere, at uanset om
andre aktører (dommere, sekretærer,
observatører m.fl.) måtte have haft mulighed for at opdage og afværge en fejl
i tilknytning til kamprapporten, har foreningen det endelige ansvar for at deltagende spillere i kamp er spilleberettiget, jf. § 11, stk. 2 i Ligareglementet.
Der hersker således ingen tvivl om således som det klart står i § 11, stk. 2, at
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det er foreningens ansvar, at deltagende spillere er spilleberettigede.
Endvidere er § 11, stk. 2 meget klar i sin
formulering, idet der står, ”benyttelse
af spillere, der ikke er berettiget medfører bøde samt tab af kamp.”
3º - Fejl begået fra dommer og tidtagerbordet, idet der blev spillet ca.
10-12 sekunder længere end den korrekte spilletid:
På baggrund af indsendt protest og høringssvar fra dommerne, tidtagerbord
og observatører samt efter en gennemgang af videomaterialet fandt Disciplinærinstansen i en sag der sluttede 23 –
23, at kampen havde været afviklet ca.
10-12 sekunder længere end den korrekte spilletid.
Instansen fandt endvidere, at det udlignende mål til 23 – 23 blev sat ind efter
den korrekte spilletid.
Målet til udligning 23- 23 burde således
efter instansens opfattelse ikke være
godkendt.
Instansen fandt, at fejlen med den
manglende korrektion af spilletiden
(tidtagning) havde haft afgørende betydning for kampens resultat, hvilket
efter instansens opfattelse efter DHFs
love § 23, stk. 1f, indebar at kampen
skulle spilles om.
Denne afgørelse blev indbragt for appelinstansen, der stadfæstede instans
ens afgørelse i henhold til de præmisser,
som instansen havde anført i sin afgørelse.
Kampen skulle derfor spilles om.
4º - Protest vedrørende frikastkendelse i de sidste sekunder af kampen.
Instansen har behandlet en protestsag
vedrørende en frikastkendelse i de sidste
sekunder af kampen, idet den protesterende klub gjorde gældende, at der
i stedet for et frikast burde være dømt
straffekast samt givet rødt / blåt kort.
Resultatet blev 22 – 21 og såfremt der
var blevet dømt straffekast, som den
protesterende klub gjorde gældende,
ville dette have givet den protesterende
klub mulighed for udligning til 22 – 22 på
straffekastet.
På baggrund af høringssvar fra såvel
klubberne, dommerparret og observa-
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tøren samt indhentet udtalelse fra DHFs
regelfortolker omkring forståelsen af
regelsættet set i relation til hændelsesforløbet fandt instansen, at dommerparret i den givne situation havde foretaget et dommerskøn.

dels på den anden side, at overtrædelsen var selvanmeldt og fandt efter en
samlet vurdering i henhold til Ligareglementets § 134, stk. 2, at DHF skulle betale en bøde på kr. 25.000,00 for disse
overtrædelser.

Da det fremgår af spillereglernes §
17:11, at ”dommernes afgørelse på baggrund af deres situationsbedømmelser
eller deres skøn kan ikke appelleres”,
fandt instansen således at dommerparret havde handlet indenfor rammerne af
spillereglernes § 17:11 og således havde foretaget et dommerskøn, som ikke
kunne appelleres.

Sagernes behandling

Instansen afviste derfor protesten og
resultatet på 22 – 21 stod således ved
magt.
5º - Udtalelse til dommerne med ordene ”I er så ringe” fra official og fra
spiller.
Instansen har i perioden behandlet 2
sager af lignende karakter, idet en official havde udtalt til dommerne ”I er så
ringe” og det samme havde en spiller
sagt til dommerparret.
For så vidt angik officialen var dette en
indberetning efter spillereglerne 8:10a,
jf. 16:6a og instansen bestemte at official skulle have 1 spilledags karantæne samt en bøde til klubben på kr.
1.500,00.
For så vidt angik spilleren var dette
en indberetning efter spillereglernes
16:11c, jf. 8:10a og det medførte at spilleren fik en karantæne på 1 spilledag.
Instansen har således fundet, at udtrykket sagt direkte til dommerne / den
ene dommer ”I er så ringe”, er en overtrædelse af de nævnte regler i spillereglerne og i henhold til DHFs love § 23 og
Ligareglementets § 89, burde medføre
en sanktion, således som nævnes ovenfor.
6º - Bøde til Dansk Håndboldforbund
for overtrædelse af Ligareglementet:
Instansen har også i perioden behandlet en indberetning om overtrædelse af
Ligareglementets reklamebestemmelser vedrørende Dansk Håndboldforbund i forbindelse med 6 kampe, hvor
Danmark deltog i 3 af kampene.
Instansen lagde vægt på ved fastsættelse af sanktionen, dels at overtræd
elsen således omfattede 6 kampe og

Alle sagerne behandles løbende og så
hurtigt det overhovedet er muligt enten
på telefonmøder eller pr. e-mail. Ved
mere omfattende sager, afholder instansen egentlige møder til behandling
af sagerne.
Instansen holder herudover fortsat løb
ende møder for at fastlægge praksis,
inden for de forskellige områder og de
større principielle sager, drøftes på disse møder.
Instansen har igen i perioden fungeret
særdeles godt og alle afgørelser har været truffet i enighed og efter grundige
overvejelser.
Derfor rettes en stor tak for et godt
samarbejde til instansens medlemmer,
suppleanter og ikke mindst udvalgets
erfarne og dygtige sekretær, chef for
turneringsafdelingen Frank Smith – alt
fungerer som det skal.
Jens Bertel Rasmussen
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Disciplinærinstansen for øvrige rækker

Disciplinærinstansens opgaver er primært at sanktionere overtrædelser af
spilleregler og turneringsreglement m.v.
for alle rækker undtaget ligaerne og 1.
division. Dertil kommer, at distriktsforbundene kan vælge, om de vil lade sager
fra egne rækker gå til behandling hos
os. Arbejdsgrundlaget for udvalget er et
omfattende regelsæt, som skal respekteres, samtidig med at vi naturligvis har
de sportslige hensyn for øje.

ninger ved hjælp af mails og telefon, så
vi bestræber os på at hjælpe til med en
god økonomi i DHF.

I den netop afsluttede sæson har vi
modtaget 5 sager til behandling, hvilket
er lidt lavere end de seneste år, og det
ret beskedne omfang af sager kan tages
som et udtryk for, at de gældende reglementer og vejledninger i al væsentlighed
er godt dækkende. Igen i år har vi haft en
sag i forbindelse med oprykningskamp
ene, så også vores sæson strækker sig
over det meste af kalenderåret.

Indførelsen af de elektroniske holdkort
ser ud til at virke tilfredsstillende. Vi har
kun haft en enkelt sag, hvor det drejede
sig om at huske at slette en ubenyttet
spiller, der efterfølgende blev brugt på
et andet hold. Vi benytter dog lejlighed
en til at opfordre til, at de udfyldes på
en korrekt og ordentlig måde af såvel
de holdansvarlige såvel som dommerbordet, herunder markering af de benyttede spillere i kampene. Især muligheden for at korrigere kortet i op til 12
timer efter kampenes ophør forsømmes
ofte, og det kan give anledning til pro-

Alle sagerne klares uden afholdelse af
egentlige møder. Sagsbehandlingen
foretages uden nævneværdige omkost-

Glædeligvis har U-21 reglen ikke givet
anledning til ærgerlige skrivebordsafgørelser, som er nået til vores instans i den
forgangne sæson. Men det er vigtigt at
erindre om, at de ansvarlige ledere skal
huske at registrere spillerne i overensstemmelse med bestemmelserne.

testsager, når modstanderholdet bliver
opmærksom på sådanne fejl.
I to af de modtagne sager drejede det
sig om dårlig opførsel fra henholdsvis
spiller og ledere. Når kampen er tæt og
pulsen høj, sker der ofte uoverlagte
ting, som dommerne skal vurdere på
meget kort tid. Selv om man er uenig i
dommernes afgørelse, er det naturligvis ikke gavnligt for håndboldsporten, at
man udviser voldsom usportslig adfærd.
Ingen af vores afgørelser i sæsonens løb
er blevet anket til Appelinstansen.
Vi har et godt og tæt samarbejde med
DHF’s administration, og der skal her
lyde en tak til udvalgets sekretær, Søri
Haslund for en energisk og effektiv indsats og til Frank Smith for råd og dåd
undervejs. Også tak til mine kolleger for
vel udført arbejde. Vi ser frem til en ny
sæson.
Jens Risum
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Håndboldens Appelinstans

Håndboldens Appelinstans har i sæ
sonen 2016/2017 bestået af Jacob
Schjern Andersen, Michael Meyn og
Karsten Madsen med sidstnævnte som
formand.
Jacob Schjern Andersen er nyt medlem
og indvalgt i stedet for Kurt Habekost.
Jeg vil indledningsvis benytte lejligheden til at takke Kurt for den mangeårige
indsats i udvalget.
Alle sager forelagt Håndboldens Appelinstans i indeværende sæson har været
behandlet med den nye sammensætning af appelinstansen. I forhold til Appelinstansens virke i sæsonen har der
alene i indeværende sæson været ganske få sager.
Helt usædvanligt har én af sagerne omhandlet en formalitetsproblemstilling.
Der blev indgivet en klage til Håndbold
ens Appelinstans. Efter en kort screen
ing af sagen blev denne afvist fra
Håndboldens Appelinstans og i stedet
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hjemvist til behandling i Disciplinærudvalget for Liga og 1. div. Den klagende
forening tog dette til efterretning.
Det er normalt således, at Appelin
stansens medlemmer opnår enighed i
forhold til de afgørelser, der skal træffes. Der har tidligere været tilfælde,
hvor der var ét medlem i dissens i forhold til flertallet.
I indestående sæson har alle afgørelser
været truffet enstemmigt.
Appelinstansen vil normalt behandle
de indkomne sager under mindst ét telefonmøde, – de større og mere principielle sager behandles under flere
møder med udveksling af korrespondance mellem de involverede parter ind
i mellem. Sådan har proceduren også
været i indeværende sæson.
I lighed med tidligere er det fortsat fast
praksis, at Appelinstansen ikke kommenterer de trufne afgørelser.

Alle afgørelser truffet af Appelinstans
en er straks efter, at disse er meddelt
sagens parter, tilgængelige på DHF’s
hjemmeside.
Som sædvanligt benytter jeg lejligheden
til at takke mine medlemmer i Appelinstansen for det arbejde, der er udført i
sæsonen. Der har været udvist stor fleksibilitet, således at de indgivne klager
kunne afgøres hurtigst muligt.
På Appelinstansens vegne
Karsten Madsen
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Håndboldens Voldgiftsret

Der har været 1 sag til behandling.
Sagen er afsluttet i maj 2017.
Henrik Bitsch
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Dansk Håndbold Forbund

ÅRSRAPPORT 2016
BUDGET 2017
CVR nr. 48 91 90 14

37
Dansk Håndbold Forbund

Årsberetning 2017

38
Dansk Håndbold Forbund

Årsberetning 2017

Indholdsfortegnelse

Ledelsens påtegning

S. 40

Den uafhængige revisors påtegning

S. 41

Ledelsesberetning

S. 43

Økonomiudvalgets kommentarer til årsregnskabet

S. 45

Anvendt regnskabspraksis

S. 48

Resultatopgørelse for 2016

S. 50

Balance pr. 31. december 2016

S. 52

Specifikationer til resultatopgørelsen:
Landsholdsaktiviteter m.v.

S. 53

Øvrige eliteudgifter

S. 55

Arrangementer

S. 55

Administrationsomkostninger

S. 55

Politisk aktivitet - møder og rejser

S. 56

Eventualposter

S. 56

HU20 EM 2016 i DK

S. 57

Regnskab opstillet efter Kulturministeriets bekendtgørelse

S. 59

39
Dansk Håndbold Forbund

Årsberetning 2017

Ledelsens påtegning				

				
Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2016 for Dansk Håndbold Forbund.
Årsrapporten er aflagt efter Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kapitel
4 og 6.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende
billede.
Årsrapporten for 2016 for Dansk Håndbold Forbund indstilles til repræsentantskabets godkendelse.

Brøndby den 9. maj 2017
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Den uafhængige revisors erklæring
Til bestyrelsen i Dansk Håndbold Forbund

Revisionspåtegning på årsregnskabet
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Håndbold Forbund for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter Kulturministeriets bekendtgørelse
nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af forbundets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.
december 2016 samt af resultatet af forbundets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse
med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav der er gældende
i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revi
sionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”.
Vi er uafhængige af forbundet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Forbundet har i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6, som sammenligningstal medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget. Budgettal er ikke omfattet af vores revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol,
som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere forbundets evne til at fortsætte driften; at oplyse om
forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere forbundet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af
sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision
og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, altid vil afdække væsentlig fejlinformation,
når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med
rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne
træffer på grundlag af årsregnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er
gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under
revisionen. Herudover: ►
• I dentificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl,
udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet
til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er
højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk,
bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
• Opnår

vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af forbundets interne kontrol.
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► • Tager

vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn
og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
• Konkluderer

vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende,
samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold,
der kan skabe betydelig tvivl om forbundets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger
ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til
datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at forbundet ikke længere kan
fortsætte driften.
• T
 ager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om
årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen
samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer
under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed
om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om
ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde
synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til Kulturministeriets
bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er
udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Vi
har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn
ved forvaltningen af de midler og driften af forbundet, der er omfattet af regnskabet.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar at udvælge
relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad
af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med
meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved forvaltningsrevision vurderer
vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn
ved forvaltningen af de midler og driften af det forbund, der er omfattet af regnskabet.
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.
København, den 9. maj 2017
Ernst & Young
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Torben Kristensen
statsaut. revisor
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Ledelsesberetning
Dansk Håndbold Forbunds formål
Dansk Håndbold Forbund (DHF), der er stiftet 2. juni 1935, er en sammenslutning af håndboldspillende foreninger i Danmark,
organiseret i 2 distriktsforbund og 1 region.
DHF’s formål er at virke til håndboldens fremme.

Dansk Håndbold Forbunds aktiviteter
Året 2016 vil for altid indtage en særlig plads i håndboldens og forbundets historie, da håndboldherrerne satte punktum for en
i øvrigt enestående samlet dansk medaljehøst ved OL i Rio med en meriterende sejr over de ellers uovervindelige gallere på det
franske landshold. Det intense drama blev fulgt af mere end 2 millioner danskere foran skærmene, mens H.K.H. Kronprins Frederik
og en fyldt olympisk håndboldarena skabte en fantastisk ramme omkring den skelsættende danske præstation. Med sejren brød
det danske landshold franskmændenes bestræbelser på at vinde den tredje OL-guldmedalje i træk. Og da de norske håndboldkvinder glippede den tredje guldmedalje i træk i Rio, står de danske håndboldkvinder alene tilbage med den enestående rekord
– tre OL-guldmedaljer i træk. Med fire OL-guldmedaljer på kontoen indskriver Dansk Håndbold Forbund sig blandt de helt store
håndboldnationer i historiebøgerne.
Grundlaget for, at en lille nation som Danmark kan kile sig ind blandt de største, er et enestående talentarbejde i forbundet, der
bygger videre på foreningernes solide fundament af oplevelsesrigt og udviklende børne- og ungdomsarbejde. Den røde linje i
arbejdet omkring ungdomslandsholdene i forbundet er først og fremmest at skabe A-landsholdsspillere med internationalt format. Alligevel er vores ungdomslandshold gang på gang i stand til at skabe topplaceringer ved EM og VM. Her blev 2016 ingen
undtagelse: VM-guld til U20-pigerne, VM-sølv til U18-pigerne, EM 5. plads til U18-drengene og EM 6. plads til U20-drengene.
Dansk Håndbold Forbund afviklede med stor succes EM for U20-drenge fra den 28. juli til 7. august. Arrangementet kom ud med
et mindre overskud, hvilket kan tilskrives de mange frivillige hænder og en professionel styring fra en erfaren projektgruppe. Ungdomsmesterskaber på hjemmebane er en kærkommen lejlighed til at følge morgendagens stjerner på nærmeste hold. Ikke mindst
hjemmeholdet høster store erfaringer med at håndtere et meget stort forventningspres fra omgivelserne.
Det store og succesrige talentarbejde i dansk håndbold grundlægges blandt andet gennem et meget højt uddannelsesniveau
hos vores trænere og ledere. 2016 blev året, hvor vores første kvindelige Mastercoach blev udklækket. Tidligere landsholdsspiller
Karen Brødsgaard blev kvinden, der viste vejen.
På dommersiden er dansk håndbold også med helt fremme. Mads Hansen og Martin Gjeding leverede nogle af de bedste dommerpræstationer ved herrernes EM i Polen og OL i Rio, mens parret Line Hesseldal og Karina Christensen i ekspresfart er på vej
mod toppen og kronede indsatsen med deltagelse ved kvindernes EM i Sverige og Champions League Final4. For at fastholde de
danske dommeres fornemme internationale placering har Dommerudvalget igangsat et intensivt talentprojekt for udvalgte par.
Udgangen af 2016 varslede et hjertevarmt farvel til et 5 år langt og enestående professionelt og succesfuldt partnerskab med Totalkredit som hovedsponsor for herrelandsholdet. Det indvarslede så også begyndelsen på en ny spændende partnerskabsrejse
med BYGMA som ny hovedsponsor for herrelandsholdet.
En levende håndboldlegende valgte i efteråret at sige farvel. Ulrik Wilbek stoppede som sportschef i Dansk Håndbold Forbund for
at hellige sig en ny personlig udfordring – borgmesterposten i Viborg, som afgøres ved kommunalvalget i november 2017. Ulrik
Wilbek er ubetinget én af de største personligheder i dansk håndbolds historie og betydningen af hans indflydelse på talentarbejdet og de store resultater, han leverede som landstræner på både dame- og herresiden, kan ikke overvurderes.
Undervurderes må til gengæld ikke den nye sportschef Morten Henriksen, der efter en lang og grundig ansættelsesproces med
mange topkvalificerede kandidater blev udnævnt kort ind i 2017 og dermed afløser Ulrik Wilbek. Morten Henriksen er uddannet
mastercoach, træner gennem fire år for det nuværende U21- landshold på herresiden og ikke mindst en af hovedarkitekterne
bag SønderjydskE håndbolds professionalisering og opstigen til ligaen. Der venter det unge ledertalent en spændende og udfordrende opgave med at fastholde Danmark i verdenstoppen på både dame- og herresiden, samt optimere arbejdet for dansk
talentudvikling i verdensklasse.
Dansk Håndbold Forbund har gennem en årrække arbejdet intenst på at imødegå det konstant faldende medlemstal. Det historisk
set ubetinget største udviklingsprojekt ”Knæk Kurven” gennemlevede sit tredje leveår og kan nu bryste sig af følgende imponerende statusopgørelse: 260 håndboldforeninger er i gang med eller har gennemført et Klub-building-forløb, 130 mentorer er uddannet, 435 rekrutteringsevents er afviklet i danske skoler og 133 samarbejdsaftaler er indgået mellem klubber og skoler lokalt.
Og det ser ud, som om den store indsats er begyndt at bære frugt. Medlemstilbagegangen er bremset op, og frafaldet på godt 500
medlemmer i 2016 er det mindste i rigtig mange år. Det giver naturligvis ekstra energi dels hos de mange klubber, der aktivt arbejder for at være på omgangshøjde med et moderne samfund, og dels hos vores udviklingskonsulenter, der jagter ”sorte” medlemstal på bundlinjen.
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Dansk Håndbold Forbunds bestyrelse besluttede at afvikle en storstilet foreningskonference, hvor rigtig mange foreningsrepræsentanter deltog for at drøfte udvikling baseret på viden og evidens om målgrupperne i en moderne kontekst. Konferencen mundede ud i nogle arbejdsgrupper, der skal arbejde videre med de væsentligste budskaber fra konferencen om emnerne struktur,
uddannelse, turneringsprodukt, produktudvikling og frivillighed. I løbet af 2017 vil de respektive grupper barsle med oplæg til
bestyrelsen. Energien, virkelysten og kreativiteten blandt de mange konferencedeltagere var uovertruffen.
På den internationale front har forbundets strategi båret frugt på en række områder. I 2016 kom det tydeligst til udtryk på EHFkongressen, hvor Henrik La Cour blev valgt til EHF treasurer og dermed centralt medlem af EHF Executive Committee. Jan Kampman blev valgt ind i EHF Competitions Committee. Jens Bertel Rasmussen blev genvalgt som Vice President i EHF Court of Appeal.
Undertegnede blev genvalgt som Chairman i EHF Nations Board og derigennem ligeledes medlem af EHF Professional Handball
Board.
På toppen af de fornemme valg i EHF-regi blev Per Bertelsen udpeget til Chairman i IHF Competition Committee. Grundlæggende
en imponerende og solid dansk repræsentation i vitale internationale organer som forpligter.
Magasinet Håndbold blev digitalt i 2016 og åbnede nye spændende muligheder for brug af video og differentierede historier
målrettet specifikke interesse- og aldersgrupper. Dansk Håndbold Forbund udvidede og professionaliserede brugen af sociale
medieplatforme i flere tilfælde i tæt samarbejde med de store partnere blandt sponsorerne. Det har kastet ganske imponerende
resultater af sig i form af mange følgere og læsere.
2016 blev også året, hvor beachlandsholdene fik comeback, da bestyrelsen besluttede, at økonomien igen kunne rumme elitebeachhåndbold. Beslutningen effektueres i 2017.
Det mangeårige samarbejde med TV 2 Danmark vedrørende ligaer og landshold er efter konstruktive forhandlinger henover årsskiftet mellem 2016 og 2017 blevet forlænget til sommeren 2025. Det betyder med andre ord, at transmissionsgaranti og økonomi er sikret langt ud i fremtiden og giver alle parter mulighed for i sikre rammer at udvikle TV-produktet til nye højder.
Håndboldsporten i Danmark er blevet ramt af en lang række tilfælde af hjernerystelser i forbindelse med udøvelse af sporten –
flere af disse ganske alvorlige og med efterfølgende permanent spilstop. Sammen med Dansk Ishockey Union har Dansk Håndbold
Forbund bedt DIF indlede et grundlæggende studie med inddragelse af den seneste og ypperste forskning og fagfolkene bag. Det
skal udmunde i en række veldokumenterede anbefalinger før, under og efter skaden er sket. Disse anbefalinger skal indarbejdes i
de relevante uddannelser i forbundet og stilles til rådighed på relevante kommunikationsplatforme i forbundet. Hjernerystelserne
begrænser sig desværre ikke til den elitære seniordel, men har også ramt bredde- og ungdomshåndbold. Derfor er det vigtigt,
at alle interessenter inden for håndboldsporten overvejer, hvorledes vi kan nedbringe antallet af hjernerystelser og ikke mindst,
hvordan man forholder sig, når uheldet er ude.
Sidst men ikke mindst blev den mange årtier gamle vision om ”Håndbolden Hus” indfriet i den første halvdel af 2016. Det betyder, at udviklingsafdelingen er flyttet fra Nyborg til Brøndby, og Håndboldregion Øst (HRØ) er flyttet fra Greve til Brøndby. De nye
dejlige omgivelser har skabt ny energi hele vejen rundt og skabt muligheder for større synergi mellem parterne. Kort og godt føler
man sig både glad og stolt, når man går på arbejde i ”Håndbolden Hus”.

Økonomi
Siden det dårlige regnskab for 2013 har forbundet arbejdet intenst på at reetablere egenkapitalen til tidligere tiders niveau. Det
er nu lykkedes og vi kan derfor med glæde konstatere, at Dansk Håndbold Forbund har en god og sund økonomi.
Forbundet har en omsætning på ca. 100 millioner kroner og næsten halvdelen kommer fra kommercielle aktiviteter. En solid egenkapital sikrer forbundets drift mod udsving på det kommercielle område og giver grobund for fremadrettede budgetter med plads
til investering i udvikling af forbundet og håndboldsporten.

Administrationen
Det administrative hold har i 2016 fået tilgang af Maria Bach i Kommunikation, Martin Hachem i Kommerciel afdeling og Jørgen
Baagøe som lagerassistent og vicevært. Og igen i år kan jeg med stor glæde og stolthed konstatere, at vi mønstrer et stærkt, passioneret og professionelt hold. Det får os dog ikke til fremadrettet at hvile på laurbærrene. Det er vigtigt med fokus på løbende
opkvalificering af kompetencer og udvikling af forbundets aktiviteter. Knæk Kurven er et væsentligt omdrejningspunkt for visionen om håndbold for alle fra vugge til grav. Opfyldelsen af denne vision skal fortsat ske gennem et konstruktivt samarbejde med
det politiske bagland centralt og decentralt og gennem inddragelse af alle væsentlige eksterne interessenter.
Tak til alle i forbundets regi – administrativt og politisk – for et godt og spændende år i ”Håndboldens Hus”!

Morten Stig Christensen
Generalsekretær
Dansk Håndbold Forbund
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Økonomiudvalgets kommentarer til årsregnskabet
Årsregnskabet består af resultatopgørelse for 2016, balance pr. 31. december 2016 samt specifikationer til enkelte regnskabsposter.
Årsregnskabet for 2016 udviser er overskud på tkr. 1.906 mod et budgetteret overskud på tkr. 1.356, hvilket resulterer i en
positiv afvigelse på tkr. 550. Afvigelsen fremkommer på følgende hovedposter:						

Beskrivelse

Faktisk 2016

Budget 2016

Afvigelse

Indtægter
Tilskud DIF, projekter (knæk kurven og Vision 25-50-75)
Tilskud Team Danmark
Slutrunderettigheder - netto
Kommerciel afdeling - netto
Landskampsarrangementer - netto
Udlodning fra foreningen ”EM 2014” - enkeltprojekter
Alle øvrige indtægter
Indtægter i alt

1.513.141

1.704.000

-190.859

11.403.000

11.750.000

-347.000

3.091.810

2.800.000

291.810

20.781.438

22.509.336

-1.727.898

3.038.183

2.520.000

518.183

2.106.366

2.190.720

-84.354

20.282.845

20.204.933

77.912

62.216.783

63.678.989

-1.462.206

10.525.242

12.875.000

2.349.758

3.943.493

4.399.830

456.337

16.662.001

16.416.812

-245.189

1.881.293

2.050.000

168.707

572.495

679.000

106.505

Udgifter
Landsholdsaktiviteter incl. projekter
Spilleraftaler
Øvrige eliteudgifter
Projekt ”knæk kurven”
Projekt ”Vision 25-50-75”
Uddannelsesvirksomhed

399.109

205.500

-193.609

14.575.645

14.790.707

215.062

Politisk virksomhed - møder og rejser

2.455.482

2.239.972

-215.510

Alle øvrige udgifter

7.075.129

7.261.544

186.415

58.089.889

60.918.365

2.828.476

472.600

1.254.000

781.400

3.654.294

1.506.624

2.147.670

-258.266

0

258.266

1.755.219

0

-1.755.219

250.928

150.000

-100.928

1.747.881

150.000

-1.597.881

1.906.413

1.356.624

549.789

Administrationsomkostninger

Udgifter i alt
Spillerbonus damer og herrer ved slutrunder, netto
Ordinært resultat
Øvrige poster
HU20 - EM 2016
Anskaffelser i forbindelse med indflytning i nyt hus
Udgifter i forbindelse med flytning
Øvrige poster i alt
Resultat
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Økonomiudvalgets kommentarer til årsrapporten - fortsat
Til enkelte af afvigelserne skal bemærkes følgende:					
					

Indtægter
				
Tilskud DIF til projekter (knæk kurven og vision 25-50-75) og Udlodning fra foreningen ”EM2014”:
DHF har til projektet ”knæk kurven” modtaget tilsagn om et tilskud fra DIF på 4,2 mio. kr. for perioden 2014-2017 og til projektet
”vision 25-50-75” er der modtaget tilsagn om 2.037 tkr. for perioden 2015-2017. Projekttilskuddene indtægtsføres i takt med
at omkostningerne forbruges, dvs. at der forekommer samme afvigelse under posten ”projekt knæk kurven” og ”projekt vision
25-50-75” under udgifterne. Det samme gælder for udlodning fra foreningen, hvori der er samfinansiering af projektet ”knæk
kurven”, hvorfor denne afvigelse skal medtages i regnestykket. Ændringerne har altså ingen netto påvirkning på DHF’s årsresultat.
					
Tilskud Team Danmark					
Afvigelsen skyldes at der var budgetteret med tilskud til OL-forberedelse for både damer og herrer, men som bekendt kvalificerede
damerne sig desværre ikke til OL 2016 i Rio.
Slutrunderettigheder - netto
Afvigelsen skyldes at DHF fik mulighed for at indkøbe og videresælge yderligere positioner end budgetteret.
Kommerciel afdeling - netto
Afvigelsen skyldes primært mindre salg til partnere end budgetteret pga. et generelt ”tungt” marked.				
					
Landskamparrangementer - netto
Afvigelsen skyldes primært på positivsiden at DHF fik tildelt to OL-kval turneringer som ikke var budgetteret. På negativsiden
opnåede DHF færre indtægter i forbindelse med afholdelsen af Golden League for damer samt to aflyste kampe mod Norge pga.
OL-kval.
					

Udgifter:
				
Landsholdsaktiviteter incl. Projekter
Afvigelsen skyldes primært ej afholdte udgifter til OL-forberedelse for damer samt en række mindre besparelser og enkelte aktiviteter som er blevet aflyst.
Spilleraftaler og spillerbonus ved slutrunder
Afvigelserne skyldes primært at damerne opnåede en 4. plads og herrerne opnåede en 6. plads til EM mod budgetteret 2. pladser til begge hold.
Øvrige eliteudgifter
Afvigelsen skyldes primært øgede udgifter til spilleromkostninger herunder materieltransport, sportsudstyr, tryk på tøj mv. samt
flere omkostninger til talenttræning for både damer og herrer.
Projekt ”Knæk Kurven” og ”Vision 25-50-75”
Afvigelserne skyldes en periodiseringsforskydning i udgifterne omkring projekt ”knæk kurven” og at projekt ”vision 25-50-75”
ikke var budgetteret. Da udgifterne til begge projekter er fuldt dækket af ”EM 2014 foreningen” og DIF er de samme afvigelser
under de to indtægtsposter. Som tidligere nævnt så har ændringerne altså ingen netto påvirkning på DHF’s årsresultat.
Uddannelsesvirksomhed
Afvigelsen skyldes større omkostninger til indkøb af kursusmaterialer end budgetteret, ekstraomkostninger til erstatningskursus
pga. instruktørs sygdom samt en række mindre afvigelser.
Administrationsomkostninger
Afvigelsen skyldes primært på positivsiden besparelse på posten ”lønninger mv.”, hvori der har været delvis vakante stillinger i
løbet af året, mindre omkostninger til IT samt ekstern konsulentassistance. På negativsiden har der været større omkostninger
end budgetteret til rejser, kørsel og møder samt leje af lokaler.
Politisk virksomhed - møder og rejser
Afvigelsen skyldes primært ej budgetterede omkostninger til afholdelse af DHF konference.
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Økonomiudvalgets kommentarer til årsrapporten - fortsat
Øvrige bemærkninger
Forbundets aktiver udgør 43,1 mill. kr. og gældsforpligtelserne 29,5 mill. kr.
Forbundets egenkapital udgør ved årets slutning 13,5 mill. kr.
Resultatet anses for tilfredsstillende, og overskuddet foreslås overført til egenkapitalen.
Begivenheder indtruffet efter den 31. december 2016
I perioden efter regnskabsårets afslutning til aflæggelse af årsrapporten, er der ikke indtruffet forhold, som vurderes at have væsentlig indflydelse på vurdering af årsrapporten.

Budget 2017
Budget for 2017 udviser et ordinært overskud på tkr. 22 og øvrige poster på tkr. 0, således resultatet er budgetteret til et overskud på tkr. 22.

Anker Nielsen
Økonomiansvarlig
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kapitel 4 og 6, om regnskab og
revision for tilskudsmodtagere under Kulturministeriets ressort, som modtager af tilskud i henhold til lov om visse spil, lotterier
og væddemål.
Årsrapporten for 2016 er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Der er foretaget enkelte reklassificeringer mellem regnskabsposter mv. i forhold til årsrapporten for 2015. Ændringerne har ikke
påvirket resultatet for indeværende eller tidligere år.

Resultatopgørelsen
Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver
og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde forbundet, og aktivets værdi
kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå forbundet, og forpligtelsens
værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for
hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som beeller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
Tilskud DIF
Beløbet udgør såvel ordinært som ekstraordinært tilskud fra DIF.
Tilskud Team Danmark
Beløbet udgør forbundets modtagne støtte til eliteaktiviteter i regnskabsåret.
TV-honorar
Forbundet har indgået en aftale med TV2 Danmark, vedrørende udsendelse i radio, TV og på internet m.v. fra håndboldkampe,
som DHF råder over eller kommer til at råde over i aftaleperioden 1. juli 2011 - 30. juni 2020. Samtidig er der for ovennævnte periode, indgået en aftale mellem forbundet og Divisionsforeningen Håndbold, om fordeling af honoraret. Honoraret er periodiseret.
Slutrunderettigheder
Slutrunderettigheder fra et VM år (ulige år) til EM år (lige år) periodiseres med halvdelen af overskuddet fra slutrunderettigheder,
som er opnået i et VM år til at dække forbundets udgifter i følgende EM år.
Kommerciel afdeling og øvrige samarbejdspartnere
Beløbene hidrører fra beløb fra forbundets hovedsamarbejdspartnere for vore landshold samt beklædningssponsor. I beløbene
er endvidere indeholdt indtægter fra Kommerciel afdelings koncept omfattende grundpakker, eksponering m.v. Beløbene er periodiseret. Omkostningerne ved sponsorater er modregnet i indtægterne. Indtægten fra mindre sponsorater er ligeledes indeholdt i beløbene.
Finansieringsindtægter
Beløbet indeholder nettorenteindtægter, udbytte samt realiserede kursgevinster og tab.
Periodisering
Væsentlige indtægter og udgifter periodiseres på balancedagen.
Projektomkostninger/tilskud
Projektomkostninger indtægts- og udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes.
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Balancen
Værdipapirer
Værdipapirer værdiansættes til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Urealiseret kursgevinster/-tab føres over egenkapitalen.
Tilgodehavender
Debitorer måles amortiseret kostpris, som typisk svarer til pålydende værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse
af forventet tab.
Gældforpligtelser
Gæld måles til amortiseret kostpris, som typisk svarer til nominel værdi.
Momsregistrering
Forbundet er som forening som hovedregel momsfritaget. Forbundets sponsor- og salgsvirksomhed samt A-landshold er momspligtig. Der er derfor forholdsvis momsfradrag for de administrative omkostninger.
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Resultatopgørelse for 2016
Regnskab
2015

Vedtaget
Budget
2016

Regnskab
2016

Vedtaget
Budget
2017

Tilskud DIF, ordinære og ekstraordinære

6.009.828

6.854.040

6.967.126

6.380.428

Tilskud DIF, projekter (knæk kurven og Vision 25-50-75)

1.347.485

1.704.000

1.513.141

1.625.342

11.050.000

11.750.000

11.403.000

11.800.000

43.012

40.000

42.960

40.000

327.945

270.000

230.462

250.000

Note

INDTÆGTER

Tilskud Team Danmark
Konsulent-og udd.tilskud - Kulturstyrelsen
Øvrige Samarbejdspartnere
Slutrunderettigheder - netto

2.569.830

2.800.000

3.091.810

2.226.250

23.101.996

22.509.336

20.781.438

21.959.000

Landskampsarrangementer - netto

1.377.760

2.520.000

3.038.183

2.579.500

Kontingenter

2.305.027

2.514.280

2.481.886

2.511.860

Afgifter, bøder, m.v.

1.582.258

1.430.000

1.521.268

1.405.000

Deltagelsesgebyr incl. LP

3.502.357

3.655.184

3.670.271

3.670.136

TV-honorarer, netto

4.151.807

4.141.429

4.131.591

6.781.591

Finansieringsindtægter

648.384

600.000

524.803

500.000

Diverse salg, tilskud mv.

87.229

0

5.414

0

275.823

700.000

707.065

238.000

Kommerciel afdeling - netto

Tilskud fra IHF og EHF
Udlodning fra foreningen "EM 2014" - enkeltprojekter

1.207.488

2.190.720

2.106.366

1.546.342

59.588.228

63.678.989

62.216.783

63.513.449

1

10.941.268

12.875.000

10.525.242

11.194.300

3.994.134

4.399.830

3.943.493

4.808.473

2

16.435.910

16.416.812

16.662.001

16.212.000

Udviklingsvirksomhed

4.496.186

4.317.088

4.261.455

4.462.316

Projekt "knæk kurven"

INDTÆGTER i alt
UDGIFTER
Landsholdsaktiviteter incl. projekter
Spilleraftaler
Øvrige eliteudgifter

1.914.975

2.050.000

1.881.293

1.892.684

Projekt "håndbolden tilbage i København"

250.000

250.000

250.000

0

Projekt "Vision 25-50-75"

389.997

679.000

572.495

679.000

Projekt "Håndboldskolernes fremtid"

0

0

0

600.000

Projekt "Holdopgaver og Foreningsopgaver"

0

915.720

916.361

0

258.561

205.500

399.109

196.000

0

0

0

376.500

338.542

293.200

338.009

650.000

Uddannelsesvirksomhed
Beach Handball - Elite
Beach Handball - nationalt
Håndboldskoler
Dommervirksomhed

-183.205

536

13.607

15.709

305.088

315.000

252.915

406.000

Arrangementer m.v.

3

277.018

300.000

282.039

300.000

Administrationsomkostninger

4

12.652.858

14.790.707

14.575.645

15.881.698

50.000

0

0

0

Tab på debitorer
WEB drift og udvikling
Politisk virksomhed - møder og rejser
Gaver, medaljer og emblemer
Afskrivninger
UDGIFTER i alt
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5

499.399

600.000

606.166

600.000

2.325.627

2.239.972

2.455.482

2.113.130

167.652

150.000

154.576

155.000

0

120.000

0

246.500

55.114.009

60.918.365

58.089.889

60.789.310

Årsberetning 2017

Resultatopgørelse for 2016 - fortsat

Note

RESULTAT - før spillerbonus ved slutrunder
Spillerbonus damer og herrer ved slutrunder, netto
RESULTAT - Ordinært
EM kval DU17 2015
HU20 - EM 2016

Vedtaget
Budget
2016

Regnskab
2016

Vedtaget
Budget
2017

4.474.218

2.760.623

4.126.894

2.724.139

1.250.000

1.254.000

472.600

2.701.750

3.224.218

1.506.623

3.654.294

22.389

269.434

0

0

0

0

0

-258.266

0

Anskaffelser i forbindelse med indflytning i nyt hus

0

0

1.755.219

0

Udgifter i forbindelse med flytning

0

150.000

250.928

0

2.954.784

1.356.623

1.906.413

22.389

RESULTAT

7

Regnskab
2015
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Balance pr. 31. december 2016
Balance
31.12.2016

Balance
31.12.2015

19.013.848

18.786.937

13.702.792

15.742.432

1.953.365

1.131.101

Distriktsforbund

812.887

340.814

Mellemregning med DIF

320.015

161.778

63.538

294.324

Note

AKTIVER
Værdipapirer:
Obligationer kursværdi
Bankbeholdning
Diverse tilgodehavender:
Internationale Forbund

Foreningstilgodehavender
Tilgodehavende 31/12
Mellemregning DHFFB II
Diverse debitorer
AKTIVER i alt

611.392

1.174.450

0

2.480.963

6.596.945

25.207.153

43.074.782

65.319.951

2.204.207

2.203.007

PASSIVER
Skyldige feriepenge
Diverse kreditorer:
Skyldige beløb

11.269.743

27.478.855

Mellemregning DHFFB I

11.722.186

13.844.286

Mellemregning DHFFB II

1.430.120

0

2.596.148

2.404.246

0

9.885

Dommeraftale
Mellemregning med fonde
Gæld merværdiafgift
GÆLD i alt

327.102

7.987.722

29.549.506

53.928.000

13.525.276

11.391.951

43.074.782

65.319.951

Kapitalkonto:
Saldo 1/1 2016

11.391.951

Kursregulering - værdipapirer

226.912

Årets resultat

1.906.413

PASSIVER i alt
Eventualposter m.v.

52
Dansk Håndbold Forbund

6

Årsberetning 2017

Specifikationer til resultatopgørelse 2016
							
NOTE 1
LANDSHOLDSAKTIVITETER INCL. PROJEKTER:
DAME A

DA - December VM Danmark 2015

0

22.369

-22.369

566.501

3.499

DA EM kval 30/5 - 5/6

338.000

541.041

-203.041

DA Golden League 3-9/10

290.000

363.242

-73.242

DA EM forb. 21-28/11 + Møbelringen Cup

485.000

233.362

251.638

Tbf. hensættelse EM-forberedelse
DA OL forb. - ind. og udland
Kulturprojekt DA

0

13.238

-13.238

400.000

505.659

-105.659

0

-350.000

350.000

1.070.000

0

1.070.000

0

65.000

-65.000

100.000

0

100.000

3.253.000

1.960.413

1.292.587

18.800

17.720

1.080

DU20 - Marts TD

130.888

112.332

18.556

DU20 - Juni TD

126.340

103.091

23.249

DU20 - Juni LK udland

136.492

119.005

17.487

DU20 - Juni SOC Danmark

313.788

257.498

56.291

Målvogter Dame A
DAME A i alt
DU20 - Januar Test SDU

DU20 - Juli VM Rusland
DAME U20 i alt
DU18/19 - Januar test Odense
DU18/19 - Marts TD

560.812

525.256

35.556

1.287.120

1.134.901

152.219

15.596

12.802

2.794

0

31.084

-31.084

DU18/19 - Marts TD + LK

269.732

218.614

51.118

DU18/19 - Juni/Juli Lejre + EO SWE

237.603

267.248

-29.645

DU18/19 - Juli/Aug Tr.lejr + VM Slovakiet

490.613

444.704

45.909

57.344

183.310

-125.966

DU18/19 - Oktober TD
DU18/19 - November TD
DU18/19 - November Tr. Lejr + SOC Sverige
DAME U18/19 i alt
DAME U17

Afvigelse

570.000

DA EM - Sverige

DAME U18/19

Regnskab
2016

DA EM kval vs Rusland + OL kval

DA - Test september

DAME U20

Budget
2016

44.075

0

44.075

170.736

176.271

-5.535

1.285.699

1.334.032

-48.333

DU16 - Februar

68.544

74.083

-5.539

DU16 - April

65.744

126.976

-61.232

DU16 - August

65.744

0

65.744

DU17 - September

62.944

0

62.944

118.470

148.426

-29.956

DU17 - Efterår - 2 LK i Danmark
DU17 - November

0

70.006

-70.006

DU17 - December

62.944

142.583

-79.639

DAME U17 i alt

444.390

562.075

-117.685

UDVIKLINGSLANDSHOLD DA Udviklingslandshold 2016

256.372

88.865

167.507

6.526.581

5.080.286

1.446.295

Samlet for DAMERNE
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Specifikationer til resultatopgørelse 2016
NOTE 1 - Fortsat
LANDSHOLDSAKTIVITETER INCL. PROJEKTER:
							
HERRE A

150.000

157.452

-7.452

222.000

249.448

-27.448

HA - Januar Gold League Frankrig

114.130

93.776

20.354

HA - Januar EM Polen

429.096

481.284

-52.188

HA - April 2 LK (Norge) + evt.OL-kval

665.000

449.294

215.706

HA - Juni indland

315.000

2.644

312.356

HA - Juni VM Play off

103.758

325.791

-222.033

0

-350.000

350.000

994.706

939.672

55.034

0

124.950

-124.950

240.000

212.012

27.988

HA - OL 2016 Rio
HA - November EM-kval (ude/hj)
HA - December indland

180.000

0

180.000

3.413.690

2.686.324

727.366

HU20 - Januar La Santa

239.736

266.070

-26.334

HU20 - April træning + LK (FRA)

253.638

185.476

68.162

30.696

23.649

7.047

HU20 - Juni TD træning

141.788

145.382

-3.594

HU20 - Juli SOC (Norge)

190.211

128.469

61.742

HU20 - EM

501.045

388.987

112.058

HERRE A i alt

HU20 - Juni TD test

HU21 - November

154.613

185.953

-31.340

1.511.727

1.323.986

187.741

18.096

14.178

3.918

HU18 - Januar Turnering Roskilde

333.240

317.112

16.128

HU18 - April TD træning

137.088

73.463

63.625

HERRE U20/21 i alt
HU18 - Januar Test SDU

HU18 - Juni/Juli Lubeck TD træning + LK

62.788

106.135

-43.347

HU18 - August EM Kroatien

446.200

495.274

-49.074

HU19 - Oktober TD samling

103.340

25.771

77.569

0

65.146

-65.146

1.100.752

1.097.079

3.673

240.000

135.739

104.261

6.266.169

5.243.127

1.023.042

0

35.982

-35.982

27.250

94.150

-66.900

5.000

34.198

-29.198

HU19 - December turn. I Merzig
HERRE U18/19 i alt
UDVIKLINGSLANDSHOLD HA Udviklingslandshold 2016
Samlet for HERRERNE
FÆLLESUDGIFTER

Idrætsmedicin - fys
Fysisk træner
Sportspsykologi
Halleje

FÆLLESUDGIFTER i alt
Landsholdsaktiviteter incl. projekter i alt
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Afvigelse

HA - Januar EM forberedelse

HA - OL-forberedelse

HERRE U20/21

Regnskab
2016

HA - Målvogter HA

HA - Hensat til OL-forberedelse

HERRE U20/21

Budget
2016

50.000

37.500

12.500

82.250

201.829

-119.579

12.875.000

10.525.242

2.349.758
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Specifikationer til resultatopgørelse 2016
NOTE 2

Regnskab

Budget

Regnskab

Afvigelser

2015

2016

2016

Trænerhonorarer incl. sportschef

6.015.795

6.104.812

6.139.113

-34.301

Landstrænere, øvrige udg. (besigtigelser/km/tlf)

1.121.340

1.100.000

867.240

232.760

ØVRIGE ELITEUDGIFTER

Elitekommune konsulent
Elitevejleder
Talenttræning - damer incl. sommerlejr
Talenttræning - herrer incl. sommerlejr
Spilleromkost/indkøb og kørsel af materiel mv.
Forsikring af landsholdsspillerne
ØVRIGE ELITEUDGIFTER i alt

0

0

110.069

-110.069

583.688

600.000

582.058

17.942

1.008.659

1.000.000

1.105.834

-105.834

994.486

1.000.000

1.047.700

-47.700

6.048.965

5.912.000

6.118.342

-206.342

662.976

700.000

691.645

8.355

16.435.910

16.416.812

16.662.001

-245.189

NOTE 3
ARRANGEMENTER
Andre tilskud m.v.

0

10.000

0

10.000

DM for ynglinge

91.898

100.000

97.129

2.871

DM for juniorer

86.799

90.000

90.593

-593

DM for drenge/piger

98.321

100.000

94.317

5.683

277.018

300.000

282.039

17.961

6.919.233

8.074.536

7.962.217

112.319

AER mv. alle hele DHF

335.267

300.000

271.160

28.840

Rejsegodtg., transport- og mødeudgifter m.v.

552.219

550.000

793.797

-243.797

1.024.282

1.484.731

1.644.861

-160.130

28.844

75.000

18.407

56.593

Forsikringer

307.376

315.500

266.596

48.904

Telefon og porto/fragt

230.471

310.000

243.791

66.209

Kontorhold, kopi og tryksager

259.265

257.200

256.617

583

Personaleomkostninger, rekruttering og uddannelse

276.496

447.700

484.354

-36.654

1.879.901

2.158.000

1.991.726

166.274

393.272

405.000

330.383

74.617

59.374

61.290

60.690

600

294.766

237.750

250.803

-13.053

68.142

69.000

52.706

16.294

ARRANGEMENTER i alt

NOTE 4
ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER
Lønninger m.v.

Lokaleomkostninger
Inventar og småanskaffelser mv.

IT-omkostninger
Revisor, advokat og konsulent
Infomedia
Foto
Diverse, herunder planter, aviser og blade mv.
Regulering af momsprocent på administrationsomk.
Regulering af feriepengeforpligtigelsen
ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER i alt

0

0

-80.811

80.811

23.951

45.000

28.348

16.652

12.652.858

14.790.707

14.575.645

215.062
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Specifikationer til resultatopgørelse 2016
NOTE 5

Regnskab

Budget

Regnskab

Afvigelser

2015

2016

2016

1.668.988

1.400.000

1.542.354

-142.354

POLITISK VIRKSOMHED – MØDER OG REJSER
Bestyrelsen
DHF konference
Repræsentantskabet
Stående udvalg

0

0

151.298

-151.298

57.252

100.000

59.965

40.035

395.180

526.972

510.014

16.958

Øvrige udvalg

37.178

65.000

65.110

-110

Ad hoc udvalg

53.799

23.000

21.964

1.036

International mødevirksomhed og samarbejdspartnere
POLITISK VIRK. - MØDER OG REJSER i alt

113.230

125.000

104.777

20.223

2.325.627

2.239.972

2.455.482

-215.510

Honorar, delegationslederhonorar og tabt arbejdsfortjeneste til bestyrelsesmedlemmer udgør samlet 510 tkr. og er indeholdt
i ovennævnte regnskabstal for bestyrelsen og fordeler sig som følger:
Formand
Næstformand
Økonomi ansvarlig
Delegationslederhonorar
Tabt arbejdsfortjeneste - øvrige

308 tkr.
103 tkr.
25 tkr.
72 tkr.
2 tkr.

NOTE 6
DHF har leaset kopimaskiner/mødeskærme og leasingforpligtelsen i uopsigelighedsperioden udgør pr.
31.12.16 tkr. 159, heraf udgør betalinger i 2017 tkr. 74.
DHF har leaset firmabiler og leasingforpligtelsen i uopsigelighedsperioden udgør pr. 31.12.16 tkr. 1.038, heraf
udgør betalinger i 2017 tkr. 760.
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Specifikationer til resultatopgørelse 2016
NOTE 7

Vedtaget

Regnskab

Budget 2016

2016

0

169.554

Tilskud fra værtsbyer

1.860.000

1.250.000

Sport Event Danmark

0

333.467

REGNSKAB FOR HU20 EM 2016 I DK
INDTÆGTER
Entre indtægter

Annoncer og reklamer

0

30.000

Deltagergebyr via EHF

3.930.000

3.893.790

5.790.000

5.676.811

INDTÆGTER I ALT
UDGIFTER
Leje af haller
Opholds- og forplejningsudgifter Spillere/Hjælpere
Sociale arrangementer
Statistik
Godkendelse af spillesteder
Corporate identity
AntiDoping

127.500

0

3.225.000

2.600.262

135.000

155.975

0

0

15.000

1.146

0

38.484

0

36.230

3.502.500

2.832.097

Dagpenge

0

221.408

Rejseomkostninger

0

171.904

Opholds- og forplejningsudgifter

735.000

713.891

Transport under arrangementet

307.500

283.983

1.042.500

1.391.185

Åbnings- og afslutningsceremoni

90.000

18.959

Underholdning, musik og speak

22.500

93.900

Kontrollører og sikkerhedspersonale

Dommere og EHF officials:

Arrangementsudgifter i hallerne:

82.500

0

Tidtagere/sekretærer

0

29.465

Samaritter

0

105.000

Hjælpeklubber
Diverse
Medaljer, Pokaler
DVD-produktion

0

91.000

217.500

3.040

0

37.039

150.000

9.650

Koda afgifter

0

0

Flag

0

1.635

Kildevand til spillerne
Beklædning af personale
Lodtrækningsceremoni

0

15.853

30.000

38.537

0

954

592.500

445.032

Udgifter fra HU20 EM fortsætter på næste side
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Specifikationer til resultatopgørelse 2016
NOTE 7 fortsat

Vedtaget

Regnskab

Budget 2016

2016

0

249.727

Administration:
Lønninger m.v.
Kontorartikler, tryksager

0

2.137

EDB-udgifter m.v.

150.000

16.667

Møder

217.500

7.496

Rejseudgifter

0

136.521

Kopimaskiner

142.500

15.000

Styregruppemøder

0

3.100

Web-site

0

25.000

510.000

455.648

97.500

217.300

0

29.539

97.500

246.839

Marketing:
Marketingplan
Kampprogrammer
Presse:
PR, information
Akkreditering

UDGIFTER i alt
RESULTAT
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0

500

45.000

47.244

45.000

47.744

5.790.000

5.418.545

0

258.266

Årsberetning 2017

Regnskab opstillet efter Kulturministeriets
bekendtgørelse
Regnskab

Vedtaget

Regnskab

Vedtaget

2015

Budget 2016

2016

Budget 2017

Tilskud DIF, ordinære og ekstraordinære

6.009.828

6.854.040

6.967.126

6.380.428

Tilskud DIF, projekter (knæk kurven og Vision 25-50-75)

1.347.485

1.704.000

1.513.141

1.625.342

520.000

520.000

517.000

520.000

11.050.000

11.750.000

11.403.000

11.800.000

INDTÆGTER

Tilskud DIF, konsulentordningen
Tilskud Team Danmark
Konsulent-og udd.tilskud - Kulturstyrelsen
Øvrige Samarbejdspartnere

43.012

40.000

42.960

40.000

327.945

270.000

230.462

250.000

Slutrunderettigheder

12.862.940

3.660.000

4.829.830

6.850.000

Kommerciel afdeling

39.588.974

41.032.000

36.657.661

38.167.250

Landskampsarrangementer

2.080.651

3.412.500

5.253.452

3.919.500

Kontingenter

2.305.027

2.514.280

2.481.886

2.511.860

Afgifter, bøder, m.v.

1.582.258

1.430.000

1.521.268

1.405.000

Deltagelsesgebyr incl. LP

3.502.357

3.655.184

3.670.271

3.670.136

TV-honorarer, netto

4.151.807

4.141.429

4.131.591

6.781.591

648.384

600.000

524.803

500.000

Uddannelsesvirksomhed

2.458.853

2.099.800

2.001.857

2.270.400

Håndboldskoler

7.457.512

6.875.782

6.703.120

7.313.006

HU20 - EM 2016

0

5.790.000

5.676.811

0

Finansieringsindtægter

Diverse salg, tilskud mv.
Tilskud fra IHF og EHF
Udlodning fra foreningen "EM 2014" - enkeltprojekter

87.229

0

5.414

0

275.823

700.000

707.065

238.000

1.207.488

2.190.720

2.106.366

1.546.342

97.507.572

99.239.735

96.945.083

95.788.855

10.941.268

12.875.000

10.525.242

11.194.300

6.944.134

10.399.830

7.293.493

11.858.473

Øvrige eliteudgifter

16.435.910

16.416.812

16.662.001

16.212.000

Slutrunderettigheder

10.293.111

860.000

1.738.020

4.623.750

Kommerciel afdeling

14.786.978

13.776.664

12.998.823

11.860.000

INDTÆGTER i alt
UDGIFTER
Landsholdsaktiviteter incl. projekter
Spilleraftaler inkl. spillerbonus ved slutrunder

Landskampsarrangementer

702.891

892.500

2.215.269

1.340.000

Udviklingsvirksomhed

5.016.186

4.837.088

4.778.455

4.982.316

Projekt "knæk kurven"

1.914.975

2.050.000

1.881.293

1.892.684

Projekt "håndbolden tilbage i København"

250.000

250.000

250.000

0

Projekt "Vision 25-50-75"

389.997

679.000

572.495

679.000

0

0

0

600.000

Projekt "Håndboldskolernes fremtid"
Projekt "Holdopgaver og Foreningsopgaver"
Uddannelsesvirksomhed
Beach Handball - Elite
Beach Handball - nationalt

0

915.720

916.361

0

2.717.414

2.305.300

2.400.966

2.466.400

0

0

0

650.000

338.542

293.200

338.009

376.500

Fortsætter på næste side
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Regnskab opstillet efter Kulturministeriets
bekendtgørelse
Fortsat fra forrige side

Regnskab

Vedtaget

Regnskab

Vedtaget

2015

Budget 2016

2016

Budget 2017

7.274.307

6.876.318

6.716.727

7.328.715

Dommervirksomhed

305.088

315.000

252.915

406.000

Arrangementer m.v.

277.018

300.000

282.039

300.000

12.652.858

14.790.707

14.575.645

15.881.698

50.000

0

0

0

Håndboldskoler

Administrationsomkostninger
Tab på debitorer
WEB drift og udvikling

499.399

600.000

606.166

600.000

2.325.627

2.239.972

2.455.482

2.113.130

Gaver, medaljer og emblemer

167.652

150.000

154.576

155.000

EM kval DU17 2015

269.434

0

0

0

HU20 - EM 2016

0

5.790.000

5.418.545

0

Anskaffelser i forbindelse med indflytning i nyt hus

0

0

1.755.219

0

Udgifter i forbindelse med flytning

0

150.000

250.928

0

Politisk virksomhed - møder og rejser

Afskrivninger
UDGIFTER i alt
RESULTAT
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0

120.000

0

246.500

94.552.788

97.883.111

95.038.670

95.766.466

2.954.784

1.356.623

1.906.413

22.389

Årsberetning 2017
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Brøndby Stadion 13
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Tlf.: +45 43 26 24 00
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