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DAGSORDEN  
 

1.  Valg af dirigent 

 

2.   Beretninger 

Formanden 

Børne- og Ungdomsudvalget 

Uddannelses- og Talentcenterudvalget 

Turneringsudvalget 

Dommerudvalget 

 

3.  Regnskab 

Økonomichefen fremlægger det reviderede regnskab til 

godkendelse samt budgetorientering. 

 

4.   Indkomne forslag 

Der er ingen indkomne forslag 

 

5.  Valg 

 Se næste side 

6. Eventuelt 
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Forretningsudvalg     

Formand Mogens Mulle Johansen Villig til genvalg 

Bestyrelsen     

Uddannelses- og Talentcentret Chris Sawaguchi Villig til genvalg* – 1 år 

Børne- og Ungdomsudvalg Anne Kruse Villig til genvalg 

Turneringsudvalg Bjarne Knudsen Villig til genvalg 

Børne- og Ungdomsudvalg     

  

  

Oliver Martinussen Udtræder i utide* – 1 år 

Mathias Rettig Villig til genvalg 

Anne Hegerslund Villig til genvalg 

Rikke Stendahl Villig til genvalg 

 Uddannelse- og Talentcenter     

Uddannelse Joakim Pedersen Villig til genvalg 

Uddannelse Lise Laursen Ønsker ikke genvalg 

Talentcenter piger Chris Sawaguchi Ønsker ikke genvalg 

Turneringsudvalg   

 

Lone Pedersen Villig til genvalg 

Per Wenholdt Villig til genvalg* – 1 år 

Dommerudvalg   

  
Jesper K. Madsen Villig til genvalg 

Alex Jeppesen Villig til genvalg 

Amatør- og ordensudvalget       

A&O  Finn Møller Villig til genvalg 

A&O Lene Jørgensen Villig til genvalg 

Revisorer      

Revisor Allan Lund Villig til genvalg 

Revisor Kurt Poulsen Villig til genvalg 

Revisorsuppleant Jørn Hestelund Villig til genvalg 

*: Vælges i ”uden for tur” og derfor kun for en 1 årig periode.  
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FORMANDENS BERETNING       

Efter repræsentantskabsmødet den 6. maj 2013 har Forretningsudvalget været konstitueret 

således: 

Formand:        Mogens Mulle Johansen 

Økonomiansvarlig:    Carsten T. Madsen 

Næstformand: Finn Toftegaard 

 

Guldnål udleveret i årets løb 
Ingen udleveret 

Sølvnål udleveret i årets løb 
John Kruse, Team Vestfyn 

Foreningsændringer 

Nye foreninger: 

Lambda, Odense 

Gislev IF Håndbold 

Dalum Landbrugsskole IF 

 

Udmeldte foreninger: 

Gislev / Kværndrup 

Hjulby IF 

Broby IF  

 

Medlemstal 

Opgjort pr. 1. april 

År 
Antal spillere Antal foreninger 

Foreninger 
registreret med 0 

medlemmer 

2014 10.790 90 Glamsdalen HK 

2013 11.368 90 HPTI og Hjemly 

2012 11.417 91 SH Sattelit 

2011 11.535 90 Gelsted og Gudme 

2010 11.255 92 7 foreninger mgl. indberetning 

2009 12.630 92  

2008 11.844 93  

2007 12.573 93  

2006 12.750 93  

2005 13.084 94  
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DHF-udvalg 
Følgende fynboer, har i den forløbne sæson haft tillidshverv i DHF: 

Bestyrelse Mogens Mulle Johansen 

Udvalget for professionel håndbold Mogens Mulle Johansen 

Diciplinærudvalget Jens Bertel Rasmussen 

Appeludvalg Kurt Habekost 

Appeludvalg Michael Meyn 

Turneringsudvalg Bjarne Knudsen 

Børne- og Ungdomsudvalg Søren Aksglæde 

Uddannelsesudvalg Jan Ribe Larsen (Formand) 

Uddannelsesudvalg Peder Rasmussen (til nov. 2014) 

Uddannelsesudvalg Chris Sawaguchi (fra nov. 2014) 

Eliteudvalget Peder Rasmussen (til nov. 2014) 

Eliteudvalget Chris Sawaguchi (fra nov. 2014) 

Beachudvalget John Kruse 

Arrangementsudvalg Birgit Hessellund 

 

Turneringshold 

Oversigt over tilmeldte, trukne og efteranmeldte hold pr. 14-10-2013 

  2013-14 2012-13 2011-12 
HOLDKATEGORI Tilm. Udg. Indg. 14.10 diff Tilm. Udg. Indg. 15.10 diff Tilm. Udg. Indg. 19.10 diff 

HERRE SENIOR 122 
  

122 0 122 
  

122 
-

11 133 
  

133 7 
OLD BOYS/VETERAN 16 

  
16 -6 22 

  
22 -2 25 1 

 
24 -3 

U - 18  18 
  

18 -6 24 
  

24 4 20 
  

20 0 

U - 16  24 
  

24 0 24 
  

24 
-

12 37 2 1 36 2 

U - 14  49 
  

49 -1 50 
  

50 5 46 1 
 

45 
-

12 
U - 12  50 

  
50 -6 56 

  
56 -9 65 

  
65 8 

U - 10  26 
  

26 9 17 
  

17 0 17 
  

17 5 
    

   
    

   
    

   
  

DAME SENIOR 119 
  

119 6 113 
  

113 
-

19 132 1 1 132 4 
OLD GIRLS 5 

  
5 -4 9 

  
9 -2 12 1 

 
11 -3 

U - 18  21 
  

21 4 17 
  

17 -4 21 
  

21 -2 
U - 16  31 

  
31 -3 34 

  
34 0 34 

  
34 3 

U - 14  61 
  

61 4 57 
  

57 -2 59 
  

59 -7 

U - 12  60 
  

60 
-

13 73 
  

73 -2 75 
  

75 10 
U - 10  23 

  
23 7 16 

  
16 -5 21 

  
21 0 

IALT - TG-hold 625 0 0 625   634 0 0 634   697 6 2 693   

Diff. fra året før -9 0 0 -9   -63 -6 -2 -59   0 -27 -15 12   
    

   
    

   
    

   
  

IALT tilm. hold 625 0 0 625   634 0 0 634   697 6 2 693   
Heraf   

 
herrer dame     

 
herrer dame     

 
herrer dame   

Håndboldliga   
 

1 1     
  

1     
  

1   
1. Division   

 
3 0     

 
2 0     

 
2 1   

2.division   
 

3 3     
 

5 3     
 

6 2   
3.division   

 
7 8     

 
8 8     

 
7 9   

U-16/18 1. division   
 

9 8     
 

8 7     
 

9 8   
    

 
23 20 

 
  

 
23 19 

 
  

 
24 21 

 I alt  
   

43 
    

42 
    

45 
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Overbygninger, Hold- og Klubfællesskaber  

Oversigt over Fynske Overbygninger og Holdfællesskaber 
sæson 2013 - 2014 

Faaborg ØH Faaborg HK Alle hold senior, oldies og HF 

  Ø. Hæsinge UGF U-18   

HC Odense - Herrer DHG Odense 1. hold herrer HF 

  Fraugde GIF     

HC Odense Ungdom DHG Odense 1. hold U-18 Piger HF 

  IF Stjernen     

HC Odense Ungdom DHG Odense 1. hold U-16 Piger HF 

  IF Stjernen     

  Højby SG     

  TPI Odense     

HC Odense Ungdom DHG Odense 1. hold U-18 Drenge HF 

  IF Stjernen     

  Næsby IF     

HC Odense Ungdom DHG Odense 1. og 2. hold U-16 Drenge HF 

  TPI Odense     

  Næsby IF     

HF SNIF Rolfsted Rolfsted IF Alle hold U-14 HF 

  Sdr. Nærå IF Alle hold U-12   

HF SVM Søndersø Søndersø IF 1. og 2. hold Dame senior HF 

  Veflinge GIF     

  Morud IF Håndbold     

Højfyn Håndbold HF Vissenbjerg GIF Alle hold U-18 og U-16 HF 

  Tommerup HK     

  Aarup BK     

Korup/TPI Odense TPI Odense Alle hold Herrer Senior  HF 

  Korup IF Alle hold Old boys    

Team Tved/Thurø Thurø IF 1. hold U-12 Drenge HF 

  Tved GI     

Team Vestfyn GV Ejby Alle hold Herrer Senior  HF 

  Nr. Aaby Båring HK      

SUS Nyborg SUS Håndbold 1. og 2. hold Herrer Senior OB 

  Nyborg GIF Alle hold U-16 Drenge HF 

    1. hold Dame HF 

Veflinge/Morud HF Veflinge GIF Alle hold HF 

  Morud IF Håndbold     
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Fynske mestre  2013 – 2014 
 

Række Herrer Damer 

Fynsmester Senior GOG HC Odense 

Fynsmestre U-18 Ikke færdigspillet Ikke færdigspillet 

Fynsmestre U-16 Ikke færdigspillet Ikke færdigspillet 

Fynsserien Østfyns HK Ollerup/Skerninge GIF 

Serie 1 Nyborg GIF 3 Stenstrup IF 

Serie 2 FM endnu ikke afviklet FM endnu ikke afviklet 

Serie 3 FM endnu ikke afviklet FM endnu ikke afviklet 

Serie 4 FM endnu ikke afviklet FM endnu ikke afviklet 

Oldies  Ikke afviklet Tommerup HK 

Oldies B IF Stjernen, Odense Ikke afviklet 

Oldies C Otterup HK Ikke afviklet 

U-18 1. Division A HC Odense Ungdom HC Odense Ungdom 

U-18 1. Division B Østfyns HK TPI Odense 

U-18 2. Division A DHG Odense Højfyn Håndbold HF 

U-18 A BR66 Langeskov TPI Odense 2 

U-16. 1. Division B HC Odense Ungdom  

U-16 2. Division A SUS Nyborg Otterup HK 

U-16 2. Division B   

U-16 A Svendborg Håndboldklub Næsby IF 

U-16 B TPI Odense Risøhøj 

U-14 1. Division A Nyborg GIF GOG Håndbold 

U-14 2. Division A GOG Håndbold 2 Team Vestfyn 

U-14 A GOG Håndbold 4 Aarup BK 

U-14 B Nyborg GIF FM endnu ikke afviklet   

U-14 C Faaborg HK Næsby IF / He-Ry 67 

U-12 AA GOG Håndbold Thurø IF 

U-12 A Faaborg HK BR66 Langeskov 

U-12 B Nyborg GIF FM endnu ikke afviklet   
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De fynske liga- og divisionsholds placering i sæson 2013 – 2014 
 

Damer 

Række Hold Plac. Evt. bem. 

Dame Håndbold Liga HC Odense 6 Tabte 1/4  finale til Randers  

2. Div. pulje 2 

DHG Odense 2 2 Oprykningskampe til 1. div. 

Svendborg HK 5  

SUS Nyborg 6  

3. Div. pulje 4 

GOG Håndbold 1 Oprykning til 2. div. 

IF Stjernen Odense 2 Oprykningskampe til 2. div. 

TPI Odense  5  

Tved G.& I. 6  

DHG Odense 2 9  

Haarby BK 10 Nedspil til Fynsserien  

Midtfyns HK 11 Nedrykning til Fynsserien 

 

Herrer 

Række Hold Plac. Evt. bem. 

Herre Håndbold Liga GOG 6 Deltager i slutspil 

1. division Herrer 

SUS Nyborg 7  

Otterup HK 10 Nedrykningsspil til 2. div.. 

Svendborg HK 13 Nedrykning til 2. div. 

2. Div. pulje 2 

GOG Håndbold 2 7  

Team Vestfyn 8  

Tved G. & I. 10 Nedrykningsspil til 3. div. 

GV Ejby 8  

Tommerup HK 12 Nedrykning til 3. division 

3. Div. pulje 4 

HC Odense Herrer 2 Oprykningsspil til 2. div. 

Faaborg ØH 4  

IF Stjernen, Odense 6  

Tommerup HK 7  

SUS Nyborg 8  

Team Vestfyn 10 Nedrykningsspil til Fynsserien 

3. Div. pulje 5 Svendborg HK  4  

 

Fynsk oprykning fra fynsserie til 3. division 

Række Hold  

Herrer  
Østfyns HK Direkte oprykning til 3. division 

Søndersø IF Opspil  

Damer  
Ollerup/Skerninge GIF Direkte oprykning til 3. division 

DSIO Håndbold Opspil 
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Ungdom – Liga Øst 

Ungdoms ligaer er endnu ikke færdigspillet 

Ungdom Øst divisioner  

 

 

Ungdomspokalturnering  

Ungdomspokalturneringen blev igen i år en succes. Der deltog 184 hold i 

ungdomspokalturneringen. Følgende hold blev pokalvindere til finalerne i Odense Idrætshal. 

Række Drenge Piger 

U-10 A Thurø IF Tved G. & I. 

U-10 B BR66 Langeskov Otterup HK 

U-12 A GOG Håndbold Thurø IF 

U-12 B GOG Håndbold Risøhøj 

U-14 A Nyborg GIF GOG Håndbold 

U-14 B Team Vestfyn Tved G. & I. 

U-16 A Svendborg Håndboldklub HC Odense 

U-16 B  Kerteminde HK 

U-18 A GOG Håndbold GOG Håndbold 

 

 

Række Hold Plac. 

U-18 Drenge 1. Div. A HC Odense Ungdom 4 

U-18 Drenge 1. Div. B 

Østfyns HK 1 

Oure IE HK 2 

Højfyn Håndbold HF 5 

U-18 Pige 1. Div. A 
HC Odense Ungdom 1 

Svendborg HK 2 

U-18 Pige 1. Div. B TPI Odense 1 

 SUS Håndbold 4 

 Haarby BK Håndbold 5 

U-16 Drenge 1. Div. A Hjemly IE  4 

U-16 Drenge 1. Div. B 

HC Odense Ungdom 1 

Oure IE 2 

GOG Håndbold 3 

U-16 Pige 1. Div. A 

HC Odense Ungdom 1 

Svendborg HK 2 

Oure IE HK 5 

U-16 Pige 1. Div. B 
BR66 Langeskov 3 

Glamsdalen HK 5 
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Årets gang 

Bestyrelsen har også i det forløbne år været aktiv i forhold til tiltag, der kan gavne den fynske 

håndbold. Der har været afviklet 10 møder i forretningsudvalget, og 8 møder i bestyrelsen. På 

møderne, har vi ud b.la. drøftet fremtiden, herunder hvad vi kan gøre, for at få flere medlemmer i 

foreningerne, og dermed ”knække kurven”. 

Vi har haft en større personaleudskiftning/rokade på kontoret. Claus Gramm Pedersen fik nyt job i 

DBU Fyn. I hans stilling ansatte vi Brian Nielsen, som I alle kender, da han har været vores 

konsulent i mange år. Dette betød også at vi måtte finde en ny konsulent, her faldt valget på Peder 

Rasmussen, som kender FHF og foreningerne, da han har siddet som formand for uddannelses og 

talentområdet i mange år. Katrine Thorup Nielsen fik et ønskejob hos DHF, og som erstatning har 

vi ansat Ulla Eithz Martinussen på kontoret. 

Jeg vil her gerne sige tak til både Claus og Katrine for deres indsats for FHF og samtidig byde 

Brian, Peder og Ulla velkommen på holdet i deres nye funktioner. Jeg er sikker på at vi har et 

stærkt hold, som er klar til at arbejde med de mange udfordringer, der venter håndbolden de 

kommende år. 

I løbet af året har vores FAIRPLAY ambassadører været synlige i de fynske haller, det er lykkedes 

at besøge ca. 90 % af hallerne. Fra både dommere og foreningsledere har vi fået tilbagemeldinger, 

der tyder på at indsatsen har gavnet og at HÅNDBOLD HAR VÆRET SJOVT FOR ALLE i den 

forgangne sæson. Vi er ikke nået helt i mål endnu, men indsatsen vil blive fulgt op også i det nye 

år. 

DHF 

Som alle ved har DHF afholdt et succesfuldt EM for herrehåndbold. Udover nogle velfortjente 

sølvmedaljer var der også et pænt overskud på EM. 

I DHF, har vi besluttet at disse penge skal bruges til gavn for breddehåndbolden. Der er allerede 

bevilget ca. 5 millioner kr. til bl.a. KNÆK KURVEN projektet. Det har direkte betydning for 

foreningerne, idet mindst halvdelen de fynske foreninger, vil få besøg og tilbud om udviklingshjælp 

i de kommende år. Desuden vil der komme en række nye tiltag, alle til gavn for håndbolden i 

foreningerne, og som forhåbentlig vil gavne jer i form af flere medlemmer, frivillige ledere m.v..  

Projektet vil blive præsenteret på en række Kick off møder rundt om i landet. På Fyn afvikles 

mødet tirsdag den 20. maj i Ejbyhallen. Vi opfordrer alle foreninger til at være med på mødet, og 

være med til at skyde projektet godt i gang. Se mere information om projektet såvel som møderne 

på hjemmesiden.  

Elitehåndbold på Fyn 

Sæsonen har været flot indtil nu for fynsk håndbold. HC Odense kom for første gang i slutspillet og 

har spillet en flot sæson, det bliver spændende at følge udviklingen af holdet i næste sæson. 

GOG´s herrer har fået et forrygende comeback til ligaen, og er i skrivende stund i færd med at 

kvalificere sig til kamp om medaljer. 

Disse tophold er nødvendige, hvis vi stadig skal udvikle håndbolden på Fyn, det er altid godt at 

have nogle forbilleder at se op til, hvis vi fortsat skal udvikle en masse nye talenter overalt på Fyn. 
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Konsulenten 

Et af de nye tiltag, vi tilbød i 2013 var fitnesskaravanen. Karavanen var på besøg i en række 

foreninger, og med stor succes. Mange af de foreninger, der havde besøg, tilbød efterfølgende 

håndboldfitness som en del af tilbuddet til medlemmerne. 

Foreningskurserne, som blev tilbudt alle foreninger gratis i forbindelse med pengene fra FHF’s 

jubilæum er blevet afsluttet i 2013. Mange foreninger har taget imod tilbuddet, og har gennemført 

uddannelsen. Der skal lyde en tak til de instruktører, som gennem de seneste 1½ år, har gjort det 

muligt at gennemføre kurserne i foreningerne. 

Håndboldkaravanen rullede igen i 2013, og endnu engang med meget stor succes. De foreninger, 

der har haft besøg af karavanen har alle fået nye medlemmer, alt fra 5 til 40 nye børn er meldt ind i 

foreningerne på baggrund af karavanen. Denne succes har gjort, at vi i 2014 har udvidet tilbuddet, 

så vi ud over karavanen i august, også har en karavane i januar. 

Sommerskolerne som håndboldskolerne nu er døbt om til, var endnu engang succes i det Fynske. 

Det er flot, at så mange foreninger tilbyder håndboldskoler i sommerferien, hvor igen over 1.200 

børn fik en god håndboldoplevelse.  

Afslutning 

Jeg vil her gerne takke alle for deres indsats for at håndbolden igen har haft et godt år på Fyn. 

Der skal lyde en stor tak til alle de frivillige ledere, der hver dag yder en stor indsats ude i 

foreningerne. Jeg vil også gerne takke alle, der yder en stor indsats i udvalg og bestyrelsen for 

FHF. 

Jeg vil samtidig opfordre alle foreninger til at møde op på repræsentantskabsmødet d. 5. maj, det 

er her I kan gøre indflydelse gældende. 

Til sidst skal der lyde en stor tak til alle vore ansatte, for det store og positive arbejde I yder hver 

dag for at hjælpe vore foreninger og vi ledere. 

TAK SKAL I HAVE 
 

Mogens Mulle Johansen 

Formand 
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Børne- og Ungdomsudvalget 

Hvem er BUU? 

Buu arbejder på at skabe aktiviteter og gode oplevelser for de yngste medlemmer af FHF. Udover 

aktiviteter, arbejder vi med omkring børne og ungdomshåndboldturneringen, pokalturneringen 

samt beach. 

Udvalget består af følgende: Formand Anne Kruse, medlemmer Mathias Rettig, Rikke Stendahl, 

Bjarne Petersen, Trine Wenholt, Anne Hegerslund. 

U-6 & U-8 

Til repræsentantskabsmødet sidste år søsatte vi en større struktur ændring, til de mindste. Der var 

mange ændringer og vi er rigtig glade for den modtagelse, som den nye struktur har fået. I tal kan 

vi berette om en fremgang på 29 hold fra sidste år, dette skyldes bl.a. at vi åbnede for nye rækker, 

u5 mix, samt kønsopdelte u8 rækker, til sidste stævne åbnede vi for en u7 drenge række, hvilket 

også gav en positiv modtagelse, fra klubberne.  

Vi havde 10. marts evalueringsmøde, tak til de klubber som bidrog med deres synspunkter, det er 

vigtigt for os, som udvalg at der kommer meninger fra andre end os selv, og kun på den måde kan 

vi sammen få lavet de bedste stævner til vores mindste.  

Igen i år, var der medaljer til alle på sidste stævnerunde, og det er en stor begivenhed for de små, 

at få medalje med hjem, det er fedt I som klubber ligger lidt ekstra i denne begivenhed, da det er 

oplevelser som børnene sent vil glemme.  

Tak til alle de klubber som står klar gang på gang, til afholdelse af vores stævner, uden jer var det 

ikke muligt at have så mange hold i gang, lørdag efter lørdag. Så kæmpe stor tak for et godt 

samarbejde.  

Minihåndboldskole 

I år forsøgte vi os med to minihåndboldskoler, det viste sig at være en rigtig god ide, vi placerede 

skolerne strategisk på 

Fyn, med en i Espe og en 

i Paarup, således at vi 

geografisk var forskellig 

placeret.  

Begge skoler forløb rigtig 

godt, med en masse 

glade børn. Vi fik leget en 

masse, spillet håndbold 

og højdepunktet var helt 

klart da Trille og Trolle 

kom forbi.  

Trille og Trolle er DHF´s 

maskotter, som gang på 

gang høster gode point hos de mindste.  

Tak til både Espe og TPI for et godt samarbejde.   
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U-10 

U-10érne kan både spille løbende turnering og stævneform. Vi har 7 stævner på en sæson, med et 

gennemsnit på 100 hold pr. stævne, dog har vi en lille nedgang fra sidste sæson, men det kan 

skyldes at flere og flere vælger at tilmelde den løbende turnering.  

U10 Træf 

I år afholdte vi U-10 træf. Det blev afholdt den 28/2-1/3 i GOG Arena i samarbejde med GOG 

håndbold. 

58 spillere deltog. Først blev holdene delt i to grupper på tværs af klubber. I den ene hal spillede 

holdene turnering på minibanerne med streetbolde, i den anden hal havde spillerne fællestræning 

ved 2 GOG trænere. En rigtig god træning som passede godt til spillere med forskellige niveauer 

og som også kunne give trænerne inspiration til den daglige træning hjemme i klubberne. 

Derefter stod den på hygge, og overnatning i hallen.  

Næste dag blev der spillet turnering med alm. håndbold og masser af musik. Da der blev sagt 

farvel, gik der nogle trætte, men glade spillere hjem, som havde haft det rigtig sjovt og hyggeligt 

sammen med deres eget hold og alle de andre U10-spillere. 

En stor tak til de fremmødte spillere og trænere, samt GOG-håndbold for et godt arrangement. 

Spillestævne 

Lørdag d. 22. marts afholdte vi spillestævne i 3 haller på Fyn. 24 hold deltog.  

I år havde vi ovenikøbet besøg af hold fra Kolding IF, som ønskede at deltage i vores stæve. 

Spillestævnet er et stævne, hvor den kommende U-10 årgang er til stævne sammen, så U-8 

spillerne får mulighed for at prøve den store bane, sammen med deres kommende 

holdkammerater.  

Spillestævnet vil også være på programmet i næste sæson, planen er at afholde 2 stævner efter 

jul. 

Projekt Høje Piger 

Vores nye initiativ ”Projekt Høje Piger” er et tiltag for særligt høje U-12 piger, projektet omhandler 

mere fokus på motorik og fysisk træning, da høje piger ofte har det sværere i denne alder med 

deres fysik. Initiativet er udelukkende et breddetiltag - der er altså intet elitært eller talentudvikling 

indover.  

Vi har i sæsonen haft 26 

piger på projektet, den 

mindste har været ca. 

163 og den højeste 180. 

Det har været en 

fantastisk oplevelse, at 

følge pigerne i projektet. 

Der har igennem de 3 

samlinger været en fast 

person tilknyttet. 

Herudover har Line 

Matthiesen, været 

tilknyttet som fast 
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fysioterapeut, og haft et træningspas med en masse gymnastiske, tekniske øvelser. Ud over de 2 

faste personer, har der været andre trænere, her kan bl.a. nævnes Michael Ejby, Ditte Andersen, 

Sune Gren, Pelle Bøgild, Mathias Rettig. I januar var vi til live håndbold i idrætshallen, med HC 

Odense mod Hypo, begge hold har både høje og dygtige piger på holdene. Dette var en stor 

oplevelse, da en del af Hypo´s hold jo i december vandt verdensmesterskaberne med Brasilien. Til 

samlingen i april blev vandpolo afprøvet. 

Der skal lyde en kæmpe stor tak for samarbejdet med Glamsdalens Idrætsefterskole, gennem hele 

forløbet, pigerne har nydt deres indkvartering og jeres faciliteter. 

Tak for den store opbakning fra klubberne, tak for lån af jeres høje piger, de er nogle skønne 

sociale og snaksalige piger, som fra første øjeblik, har rykket sammen til trods for at de kommer fra 

vidt forskellige klubber. 2 citater fra samlingerne 

 ” det er for fedt, at være sammen med andre som er lige så høje, og vi har samme alder”  

”fedt og prøve at være lille” 

Natstævne 

I september havde vi deltagerrekord, med 83 U-12 og U-14 

spillere i Hårby. I samarbejde med Hårby BK, fik vi stablet en 

god nat på benene, med besøg i svømmehallen. Som noget 

nyt i år, opdelte vi U-12 og U-14, det var rigtig godt for de 

mindste U-12 spillere, vi håber derfor på ligeså stor tilslutning 

næste sæson, så det bliver muligt igen. 

Mange tak for lån af spillere, og for de klubber som bakker op 

om spillernes deltagelse, og tak til Hårby BK, for et godt 

samarbejde. 

Fysisk Træning 

26 U-14 og U-16 spillere fra 5 forskellige klubber var mødt op til 2 

timer med sjov fysisk træning. Instruktørerne var Line Matthiesen, 

som er fysioterapeut i FHF´s talentcenter, samt projekt høje piger, Og 

Pelle Bøgild, som til dagligt træner HC Odenses u16 piger, og de havde i samarbejde lavet et 

spændende program. 

Først skulle alle lærer hinanden at kende, dette blev gjort ved at lave en masse lege, som fik 

spillerne tættere på hinanden, og samtidig udfordrede dem fysisk.  

Herefter blev spillerne delt i to grupper, hvor hver instruktør havde lavet et program, som skulle 

gennemføres.  

Hos Line var der fokus på teknik. Der blevet øvet korrekt knæstilling i squat og lounges, korrekt 

stilling i planke m.v. 

Hos Pelle gennemgik spillerne et styrkeprogram. Her var det intensiteten, og oplevelse af at lave et 

helt styrketræningsprogram, som blev gennemgået. 

Det var ligeledes dejligt at se, at spillernes klubtrænere var mødt op, og fik inspiration til at lave 

sjov fysisk træning ude i klubberne. 

En stor tak til både deltagere og instruktører, samt til Team Vestfyn. 
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Scan koden med en 

Smartphone og følg med  

på vores Facebook side.  

 

Harpiks, Timeout og Svedige Rødder 

Succesen med vores side på Facebook ”Harpiks, Timeout og Svedige Rødder” kører på 

5. år. Vi har pt. mere end 900 personer, som ”synes om” siden, hvilket vi er meget stolte 

af i udvalget. Søgningen på siden er stadig størst, når vi har billeder og videoer lagt op 

fra de store arrangementer, som Beach Handball, ungdomspokalen og natstævne.  

Med Facebooksiden forsøger vi at gøre kommunikationsvejen til de unge og 

deres trænere kortere, da vi fanger dem, der hvor de er. 

 

Andre opgaver 

I denne sæson lancerede FHF, en fair play kampagne, med hilsepligt før kampene. Her har BUU 

også deltaget og været synlige i hallerne. I forbindelse med U-18 DM i GOG arena, er vi igen 

synlige i fair play kampagne sammen med DHF´s BUU, det sker d. 10-11 maj, hvor der 

forhåbentligt vil være fynsk deltagelse.  

Vi har igen i år været med til at gennemføre 

Ungdomspokalfinalestævnet, som blev afviklet lørdag d. 15. marts i 

Odense Idrætshal  

Der var en rigtig god stemning på en dag, hvor alle 17 finaler blev 

gennemført. Det er en helt speciel dag for os at deltage i.  

 

Vi deltog ligeledes igen i denne sæson i DHF’s årlige Breddetræf, der er 

et træf for alle børne- og ungdomspolitikere i Danmark. På dette års træf 

blev der diskuteret ”Knæk kurven” som klubberne, vil komme til at hører 

mere om i den kommende tid, bl.a. med mødet d. 20. maj i Ejby. 

 

Det er altid spændende at deltage i træffet og få nye inspiration fra 

resten af håndbold Danmark. 

Vi er altid synlige i deltagelsen på stranden, hvor der 

bliver lagt meget arbejde i at mange børn og unge kan 

deltage i Beach Handball, og vi håber på stor deltagelse 

igen i år. 
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Til sidst… 

Skal der lyde en stor tak til alle, der er med til at få det til fungere indenfor BUU’s regi. Det være sig 

trænere, ledere, vores samarbejdspartnere i klubberne, forældre og alle håndboldinteresserede. 

Den største tak skal dog gives til ALLE de fynske børn og unge, som gør vores arbejde til en 

fornøjelse.  

Til sidst vil jeg takke de øvrige FHF udvalg, kontoret som i denne sæson har været ekstra 

udfordret, men som også har formået at gøre vores arbejde i udvalget mere overskueligt. 

Til sidst skal der lyde en kæmpe tak, fra mig, til udvalget.  

 

Tak for kampen.   

Anne Kruse, formand for Børne- og Ungdomsudvalget. 
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Uddannelse- og Talentcenterudvalget 

 

Talentcenter 

Sæsonen 13/14 har været fyldt med udfordringer. Der har været mange ændringer i talentcenteret, 

hvor der kom mange forskelligt visende udmeldinger fra DHF. Pigeprojektet blev nedlagt, hvilket 

gav de lokale kredse mange problemer. I princippet havde man trænet i 1,5 år med en årgang, 

frem mod en udtagelse til pigeprojektet, som så pludselig var væk. Dette fjernede fuldstændigt 

målet for den lokale træning. Denne melding kom meget sent, hvilket skabte en del politisk uro. 

Pigerne, forældrene og trænerteamet løste til gengæld situationen flot. De tog meldingen på den 

mest konstruktive måde man nu kan. FHF lavede tre ekstra træninger for årgangen og forsøgte 

dermed at give pigerne en værdig afslutning på forløbet. Stor ros til alle for deres måde, at tackle 

denne situation på.  

Generelt i talentcenteret er det gået godt. Vi har haft ca. 25 spillere pr. årgang til træningerne. Alle 

har ydet en god og solid indsats og der bliver arbejdet godt med tingene. Samtidig er der kommet 

nogle mere præcise retningslinjer fra DHF omkring rammerne for arbejdet. Dette kan kun løfte 

vores fremtidige arbejde på Fyn. 

I foråret fik vi muligheden for, at være med i et projekt på syddansk universitet. Det er sådanne 

tiltag, som vi gerne vil bakke op om, samt bruge som en mulighed for ekstra oplevelser til spillerne 

i talentcenteret. Projektet var meget interessant og en super god mulighed. Desværre blev vi 

presset en smule på tiden, hvilket gav lidt komplikationer. Dette har vi lært meget af og fremtidige 

gode muligheder som denne, vil blive tacklet meget anderledes. 

Uddannelse 

På uddannelsessiden er det også gået fornuftigt. Alle børne- og ungdomstrænermoduler har været 

udbudt. Af de 29 moduler har der været 5 aflysninger, hvilket er flot i forhold til landsgennemsnittet. 

Vi vil gerne afholde kurserne og gør det som oftest også. Desværre er det stadig bekymrende, at 

der er klubber som på ingen måde deltager i dette. Er trænerne alt for dygtige eller har de ikke tid 

til at udvikle sig. Når man tænker på hvor lang tid en træner bruger på udvikling af andre, er det 

bekymrende at de ikke bruger tid på at udvikle sig selv!!! På Fyn har der været 222 kursister, hvor 

mange af dem er gengangere fra kursus til kursus. 

I denne sæson har vi nedprioriteret ekstra inspirationskurser. Dette laver vi om på i den kommende 

sæson. Vi vil forsøge, at lave kurser som rammer hverdagen i klubberne, så trænerne kan få 

ekstra inspiration med hjem. 

 

Peder Rasmussen & Chris Sawaguchi 
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Turneringsudvalget 

Turneringen 2013/2014 er afsluttet søndag den 13. april 2014 – dog med den tilføjelse at FM først 

afholdes i weekenden den 26. og 27. april 2014 i Langelandshallen i Rudkøbing med Rudkøbing 

HK som arrangør. 

Set fra turneringsudvalgets ”stol” har det været en god turnering og de fynske klubber har taget 

pænt imod den nye turneringsstruktur med senere turneringsstart, ombrydning medio januar og 

den deraf følgende senere turneringsafslutning. Afholdelsen af niveaustævner i september var 

også en af nyskabelserne og disse stævner blev godt modtaget af vore klubber. 

På Turneringsudvalgets møde med de fynske klubber i Vissenbjerghallen den 26. februar 2014, 

med  et pænt fremmøde, var der rigtig mange spørgsmål til og input omkring den nye 

turneringsstruktur og dens indførelse i denne sæson. Størsteparten af klubberne var relativt 

positive i deres betragtninger og klar til at fortsætte med denne struktur måske med lidt 

småjusteringer. Væsentligst i den sammenhæng var ønsket om, at ombrydningen lå i pausen 

omkring jul og ikke midt i januar med en større pause til følge. Turneringsudvalget vil fortsat 

arbejde på at lave den bedste turnering afstemt med de øvrige distriktsforbund og ud fra de 

erfaringer, der er gjort i sæsonen 2013/14. 

Pokalturneringerne – Landspokalturneringen, Fynske Cup og seriepokalturneringen – er afviklet og 

afsluttet på tilfredsstillende vis. 

Ungdomspokalturneringen er ligeledes afviklet uden de store problemer med stor opbakning fra 

klubberne og med et godt afslutningsstævne i Odense Idrætshal – både hal 1 og 2 – lørdag den 

15. marts 2014 med HC Odense som arrangør. Dette afslutningsstævne er en stor og god 

oplevelse for de deltagende børne- og ungdomshold og deres trofaste supportere og det er super, 

at have alle disse finalekampe samlet under samme tag. 

Ungdomsdivisionerne er som den øvrige turnering afviklet efter den nye turneringsstruktur og ud 

fra kommentarerne på mødet i Vissenbjerg er det gået fornuftigt. De fremmødte repræsentanter fra 

klubberne med ungdomsdivisionshold havde dog også mange spørgsmål og forslag til justeringer 

til sæson 2014/15 – desværre er det nok tvivlsomt om disse kan effektueres, da planlægningen 

allerede var fremskreden på dette tidspunkt. Turneringsudvalget har selvfølgelig bragt den fynske 

evaluering af denne sæson videre til de øvrige distriktsforbund og DHF. 

Hen over foråret vil vi i Turneringsudvalget se lidt på propositionerne for 

Ungdomspokalturneringen, dispensationsreglerne, U-12 turneringen og dobbelt spillercertifikat.  
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Kampflytninger 

Der er i denne sæson færre flytninger af kampe. Tendensen har været meget klar, at der i 1. 

halvsæson er flytte færre kampe (25%) end efter ombrydningen. 

Sæson              Antal 

2013/2014 174 

2012/2013 194* 

2011/2012 189* 

2010/2011 158 

2009/2010 221 

2009/2010 221 

2008/2009  161 

2007/2008        284 

2006/2007      259 

2005/2006        218 

2004/2005        257 

2003/2004        205                                

2002/2003 245 

Tallene er uden flytninger af Døm Selv Kampe.  

Dispensationer  

Rækker Antal hold med dispensation Antal hold i årgangen 

U-10 Pige  02 (02)     25 (26)    

U-10 Drenge  06 (04)     36 (26)    

U-12 Piger  12 (11)       68 (79)          

U-12 Drenge  13 (11)        51 (61)         

U-14 Piger  11 (13)         60 (57)       

U-14 Drenge   13 (10)         50 (46)         

U-16 Piger  03 (08)        28 (32)         

U-16 Drenge  06 (04)         22 (28)         

U-18 Pige  00 (02)     18 (10)    

U-18 Drenge  00 (01)     21 (17)    

I alt  66 (66)        379 (382)     

(sidste sæsons tal i parentes) 

Der er i alt udstedt 112 aldersdispensationer, mod 93 i sæson 2012/2013.  
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Beach Handball 

Beach Handball 2013 blev igen en stor succes. Både stævnerne i Assens og Nyborg har været 

meget godt besøgt.  

Vi håber, at Beach Handball bliver en ligeså stor succes i 2014. Vi har i 2014 besluttet at udbyde 

en række træningsstævner i samarbejde med foreningerne. Vi er i skrivende stund i gang med at 

”låne” baner til stævnerne. Vi håber, at kunne tilbyde træningsturneringerne i maj, juni og evt. 

september måned, mere om disse stævner på hjemmesiden.  

Dobbelt spillercertifikat. 

Der er i sæsonen udstedt 15 dobbelt spillercertifikater, mod 8 i sæson 2012/2013.  

Indberetninger og protester. 

Der er i året modtaget 144 indberetninger, hvilket er en stigning på ca. 25% i forhold til sidste 

sæson, og stort set samme antal som sæson 2011/2012. Ud af de 144 indberetninger er de 11 på 

officials.  

Til slut vil jeg gerne takke alle vore samarbejdspartnere – de fynske klubber, kontorets personale 

og udvalgets medlemmer – vi ses forhåbentlig til en ny sæson 2014/2015! 

 

Bjarne Knudsen 

Formand 
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Dommerudvalget 

Vi har haft en del fokus på tilskuers, spillers og træners dårlig opførsel og tilråb overfor dommere. 

Det er altid spild af penge og mandskabspleje, når nye eller gamle dommere stopper pga. af tilråb. 

Jeg mener helt sikker, at vores kampagne har været meget positiv og har stoppet en del 

negativitet. 

De personer, som vi har sendt ud som FHF ambassadører, har alle kommet tilbage med positive 

tilbagemeldinger. Det har også givet den ekstra gevinst, at de mest kritiske i hallerne har haft 

meget fokus på dommernes opførsel, kvaliteter og ikke mindst sprogbrug. 

Det finder jeg meget relevant, fordi vi skal som dommere være anonyme og være meget 

opmærksomme på hvad vi siger og gør. Vi skal finde og os i meget, men på et tidspunkt bliver det 

for meget og indberetter. Det er proceduren. 

Vi har i forgangne sæson, haft forskellige protester og klager, men jeg mener helt sikkert, at det 

har været i småtingsafdelingen. 

Der er positive ting at spore i uddannelse af nye dommere. Vi er blevet flere og det er glædeligt. 

Jeg forventer stadig, at vi løbet af få år har uddannet så mange dommere at vi fra FHF, kan 

påsætte "officielle" dommere, i samtlige rækker. 

Vi lægger i den kommende sæson op til store ændringer i uddannelse af dommere, som jeg 

forventer mig meget af. Dette vil jeg komme nærmere ind på til vores opstartsmøder i august. 

Med disse ord vil jeg gerne sige tak til alle inden for FHF, for en god og konstruktiv sæson. 

 

Per Rasmussen 

Formand 

 

Uddannelse og arrangement 

Vi har i den afsluttede sæson afholdt dommerkursus 3 gange med ca. 45 deltagere ! 

Vi har afholdt evalueringsmøde med foredrag af Ejner Kristensen, som fortalte om 20 af hans 

største fejl som dommer. 

Vi har holdt arrangement for talent og føl dommere, med bowling og indlæg om kommunikation af 

Ulrik Wehner. 

Der ud over har vi afviklet diverse tests og opstartsmøder. 

 

Ulrich Andreasen 
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Udvikling  

Vi har i denne sæson haft ca. 180 udviklinger, hvor der er nogle dommere/ par vi har kikket mere 

på en andre. Dette har vi gjort, da vi syntes der er mange unge dommere der har et højt niveau og 

presse ”de gamle” dommere. Det er meget glædeligt, at vi nu kan begynde at se, at 

gennemsnitsalderen for dommerne falder, hvilket skyldes, at mange unge dommere er kommet til i 

de senere år. 

Der er ydet en stor indsats af alle FHF udvikler. Det er flot, at vi kan gennemføre så mange 

udviklinger, når man også tager i betragtning at udviklerne også er aktive dommere.  

Fordelingen udviklinger: 

3. div. 10 udviklinger 

Fynsserie 19 udviklinger 

Serie 1                     18 udviklinger 

Serie 2, øvrige, nye dommer    133 udviklinger 

 

Alex  Jeppesen 

 

Følordning 

Intet materiale modtaget 

 

Talent 

Intet materiale modtaget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               Repræsentantskabsmøde 2014                                   

 Side 23 
    

 

Regnskab 

Igen i år kan vi fremvise overskud på regnskabet – kr. 23.799,84 mod et budget på kr. 0,00. 

Generelt er der kommet flere variable indtægter, specielt flytning af kampe og udvalgene har været 

dygtige til ikke at bruge deres budgetter. Dette er dog ikke et udtryk for manglende aktiviteter!. 

Der er endvidere hensat kr. 45.000,00 til edb-software - vedligeholdelse i 2014, til projekter som 

DHF arbejder med at igangsætte. 

 

Turneringsindtægterne: 

De viser en indtægt på tkr. 2.349 mod budget tkr. 2.254. 

 

Startpengene er steget. Det skyldes primært flere U-10 hold tilmeldt den løbende turnering. 

Der er kun et lille fald i antal tilmeldte hold i de øvrige årgange.  

 

Flytning af kampe viser en pæn indtægtsstigning til tkr. 11 mod budget tkr. 75.  

Der bliver flyttet rigtigt mange kampe. Målet er fortsat at denne indtægt skal falde. 

 

Bøder og indberetninger viser en stor stigning – tkr. 471 mod budget tkr. 225. Det skyldes et stort 

engangsbeløb tkr. 215 ligger på budget. Regnskabet 2013 er fortsat påvirket af de store bøder for 

mangelende dommere. Denne indtægt falder i 2014 med omlægningen af priserne. 

 

Øvrige indtægter: 

Der er en udgift på tkr. 61 mod budget tkr. 29. 

Det skyldes primært en forøget udgift til holdgebyr til DHF samt til DIF til dækning af forsikringer. 

Turneringsudgifter: 

Viser en udgift på tkr. 128 mod budget tkr. 131 

Der er afvigelser i forhold til budget, men samlet et acceptabelt resultat 

Adm. Gebyr andre forbund samt Holdtilmelding øvr. Forbund viser en lidt større udgift samlet 

tkr. 82 mod budget tkr. 75 

Administration og Konsulent: 

Administration viser en samlet udgift på tkr. 1.768 mod budget tkr. 1.704. 

Lønudgifter er større end budgettet, men det skyldes udbetaling af feriepenge til de 2 der er 

stoppet i 2013. Tilsvarende er der ændring i Feriepengeforpligtelserne (Se også balancen under 

Feriepengeforpligtelser, som viser tilsvarende fald) 

Der er udgifter der er større end budget, men der er også sparet en del bl.a. på porto og telefon. 

Generelt er der mindre udgifter end budgetteret, hvilket er meget tilfredsstillende. Der var afsat 

pengene til nyanskaffelser og vedligeholdelse af kontor. Vi har overført beløbene til 2014, idet de 

planlagte ændringer/ombygning blev forstyrret af personaleændringerne på kontoret som gjorde, at 

der ikke var ressourcer til disse ændringer. 
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EDB-software og hjemmeside samt IT, bør ses under et. Det er her vi har overført tkr. 45 til 2014  

Konsulenten ligger med en udgift på tkr. 138 mod budget tkr. 131   

Repræsentation samt møder: 

Viser en udgift på tkr. 106 mod budget tkr. 98. 

Det er primært gaver som er blevet større end budgetteret (Jubilæer m.m.) samt at der har været 

afholdt et arrangement for Bestyrelse og Udvalg – en FHF dag, for at medlemmerne får bedre 

kendskab til hinanden på tværs af udvalg. 

Bestyrelse og udvalg: 

Viser en udgift på tkr. 261 mod budget tkr. 292. 

Der er generelt sparet i alle udvalg hvilket er meget tilfredsstillende. 

Tab: 

Vi har afskrevet kr. 1.428 som tab på en klub som er lukket.  

Balancen: 

Aktiver: 

Ingen bemærkninger 

Passiver: 

Dommerpuljen viser en saldo på tkr. 247 mod tkr. 378 i 2012.  

Vi lovede gratis Niveaustævner og det blev en stor succes og dermed et pænt træk til honorering 

af dommerne til afvikling af de mange kampe. 

Mellemregning DHF viser tkr. 121 mod tkr. 5 i 2012.  

Vi er tilbage til normale tilstande.  

Regnskab 2012 var atypisk, da DHF ultimo 2011 ikke havde fremsendt specifikation på 

betalingerne.   

Henlæggelser viser tkr. 282 mod tkr. 339 

Saldo primo      tkr.  339 

Nye computere, software samt udskiftning/opgradering af  

bogføringsprogrammerne.      tkr. -102 

Som tidligere nævnt en henlæggelse på    tkr.    45 

Saldo ultimo                          tkr.   282 

Jubilæumskonto viser et fald som er brugt til uddannelse til udvalg samt TC trænere 

Ungdomskapitalen er uændret i 2013 

15.04.2014 

Carsten Madsen 
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RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 01.01.2013 - 31.12.2013 
  

    INDTÆGTER Budget 2014 
Regnskab 

2013 
Budget 2013 Regnskab-12 

TURNERINGSINDTÆGTER       
 Startpenge  -1.751.217 -1.633.356 -1.558.296 -1.627.515 

Flytning af kampe -85.000 -111.313 -75.000 -93.700 

Bøder og indberetninger  -165.000 -280.448 -280.000 -471.468 

Klubgebyr inkl. holdfællesskaber -296.450 -270.600 -285.380 -264.350 

Dispensationer -28.000 -15.000 -16.000 -17.100 

Trukne hold -37.500 -39.000 -40.000 -40.500 

TURNERINGSINDTÆGTER IALT -2.363.167 -2.349.717 -2.254.676 -2.514.633 

 
        

Øvrige Indtægter / Udgifter         

DHF - blad, udvalg 7.920 7.920 7.920 8.400 

Holdlicens DHF inkl. U-10 18.570 0 17.180 12.000 

Div. afregninger forsikringer DIF og bropulje DHF  149.355 175.800 140.084 151.800 

Salg kopier, oversigter m.m.. -3.000 -3.648 -2.500 -3.090 

Renter & Gebyr -35.000 -34.948 -55.000 -49.168 

Landspokalturnering -35.199 -34.360 -39.000 -18.750 

Ungdomsdivision, inkl. nivaustævner -45.000 4.205 0 -19.852 

Projekt Høje piger 5.000 0 15.000 0 

Knæk Kurven projekt 10.000 0 0 0 

Beach Handball -1.842 -6.357 -25 -8.474 

Ungdomspokalturnering -48.000 -39.320 -41.700 -47.717 

Protester -7.000 -8.000 -5.000 -6.500 

Sponsorindtægter 0 0 -7.500 -7.500 

 
        

Øvrige Indtægter / Udgifter i alt 15.805 61.293 29.459 11.150 

 
        

INDTÆGTER IALT -2.347.362 -2.288.424 -2.225.217 -2.503.483 

 
        

UDGIFTER         

TURNERINGSUDGIFTER         

Turneringsudgifter 23.440 19.417 40.000 43.881 

Ungdomsaktiviteter 10.650 10.397 12.026 18.142 

Børneaktiviteter inkl. Div. udlån 5.000 -1.200 2.500 -287 

U-8 / U-10 stævner 57.072 23.834 2.500 2.293 

Adm.gebyrer andre forbund 35.000 36.000 75.213 42.770 

Holdtilmelding Øvr. Forbund 40.000 46.200 0 0 

Ærørejseomkostningsgodtgørelse 65.000 -6.534 -1.581 -13.350 

 
        

TURNERINGSUDGIFTER IALT 236.162 128.115 130.658 93.449 

 
        

MELLEMRESULTAT -2.111.200 -2.160.309 -2.094.559 -2.410.034 
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ADMINISTRATION         

 
        

Personaleudgifter - inkl. konsulent 
       

1.504.000  
       

1.511.005  
       

1.444.500  
       

1.410.732  

Feriepengeforpligtigelser 8.500 -52.007 7.000 15.573 

Kontor, driftomk. 84.000 81.017 65.000 54.015 

EDB-software, - vedligeholdelse 15.000 77.304 0 303.008 

Hjemmeside samt IT-DIF 125.000 111.960 125.000 121.188 

Porto 28.000 28.321 35.000 31.462 

Telefon 30.000 25.779 47.000 45.720 

Vedl. Kontorlokaler 0 5.000 5.000 10.825 

Nyanskaffelser 7.500 15.000 5.000 1.969 

Advokat- og ekstern bistand 0 0 0 4.688 

Dommeradministration -40.000 -40.000 -40.000 -30.000 

Gebyrer 5.000 4.231 10.000 8.564 

 
        

ADMINISTRATION IALT 1.767.000 1.767.611 1.703.500 1.977.741 

 
        

REPRÆSENTATION OG MØDER IALT 111.000 106.418 98.000 86.175 

 
        

UDGIFTER Budget 2014 
Regnskab 

2013 Budget 2013 Regnskab-12 

 
        

BESTYRELSE OG UDVALG         

 
        

Bestyrelse og forretningsudvalg 67.500 58.021 67.500 68.323 

Børne- og ungdomsudvalg 18.500 15.578 20.500 15.403 

De Unge Halse 8.000 0 6.500 641 

Turneringsudvalg 29.500 28.767 26.500 23.984 

Dommerudvalg 18.500 17.163 18.500 12.816 

Kurser  1.200 4.402 5.900 -17.036 

Dommerkurser 0 11.028 6.500 -3.778 

Uddannelse- og Talentcenterudvalg 109.500 103.350 112.000 121.879 

Ad-hoc / Events 34.000 22.742 29.000 32.056 

 
        

BESTYRELSE OG UDVALG IALT 286.700 261.053 292.900 254.288 

 
        

DIVERSE INDTÆGTER/UDGIFTER         

 
        

Håndboldtrænerskole 0 0 0 436 

Tab udestående foreninger 0 1.428 0 20.262 

 
        

ANDRE UDGIFTER IALT 0 1.428 0 20.698 

 
        

 
        

UDGIFTER IALT 2.400.862 2.264.624 2.225.058 2.432.351 

 
      

 
Årets Resultat 53.500 -23.800 -159 -71.132 

 
Underskud Overskud   
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BALANCE PR. 31. DECEMBER 2013 

     

     

     A K T I V E R 
 

2013 
 

2012 

     

     Kassebeholdning 
 

103 
 

1.460 

Danske Bank 
 

12.422 
 

37.501 

Danske Bank 
 

453.026 
 

427.087 

Danske Bank 
 

83.220 
 

306.339 

Tilgodeh. foreninger    
 

434.260 
 

311.754 
Depot Danske Invest (Nom. 9637 stk.) 
Anskaffelsessum 

 
960.715 

 
960.715 

Kursværdi 940.951,90 

    

     A K T I V E R    I A L T 
 

1.943.745 
 

2.044.856 

  
  

 
  

     

     

     P A S S I V E R 
 

2013 
 

2012 

     Dommerpulje overførsel til næste år (overskud) 
 

246.907 
 

377.647 

Skyldig A-skat 
 

26.736 
 

32.626 

Skyldig AM-bidrag / ATP 
 

9.922 
 

11.198 

Skyldig feriepenge, løn og lønomkostninger 
 

304 
 

189 

Forudbetalte indtægter  
 

2.096 
 

0 

Mellemregning DHF og periodeafgrænsningsposter 
 

121.068 
 

5.400 

Diverse kreditorer 
 

99.511 
 

87.068 

Feriepengeforpligtelser 
 

96.547 
 

148.553 

Henlæggelser  
 

282.050 
 

339.326 

Jubilæumskonto 
 

113.082 
 

121.126 

Ungdomskapital 
 

169.901 
 

169.901 

Kapitalkonto primo 751.822 
 

680.691 
 Årets resultat 23.800 775.622 71.132 751.823 

 
        

     P A S S I V E R    I A L T 
 

1.943.745 
 

2.044.856 

  
  

 
  

     Revisorpåtegning 

     Ovenstående regnskaber er gennemgået efter foreviste bilag og på grundlag af den af FHF foretagne 

løbende bogføring og opstillede regnskaber. 
    

     Kasse, giro, bank- og værdipapir-beholdning er afstemt og konstateret til stede. 
  

     Regnskabet udtrykker efter vores opfattelse et retvisende billede  
   af årets aktiviteter og økonomiske stilling på statusdagen. 
   

     Odense, den 14.04.2013 
    

     

     Allan Lund                       Kurt Poulsen 
 

  
   


