
 

Første uge i marts får alle på Fyn et digitalt Håndboldpas 

Mens Covid-19 har gjort det svært at spille håndbold i hallerne, har Dansk Håndbold Forbund arbejdet på 
at sikre medlemmernes data og gøre medlemsregistrering lettere for både klubber og forbund. Det 
kalder vi for Håndboldpasset – og det rammer Fyn fra den 2. marts.  

Håndboldpasset er bevis på, at man er aktiv i dansk håndbold. Både spillere, trænere, foreningsledere og 
andre frivillige i en håndboldforening får deres eget og personlige Håndboldpas, som skal aktiveres. 

”Men hvorfor skal man have sådan et Håndboldpas?”, tænker du måske. Håndboldpasset er - helt kort 
fortalt - en ny måde at opdatere data i HåndOffice. Passet er lavet for at gøre det nemmere for klubber og 
forbund at administrere data. Det frigiver tid, der er sjovere at bruge i hallen. Og det sikrer også, at vi 
overholder GDPR-lovgivning i fremtiden. 

Vi har lagt os i selen for at lave et Håndboldpas, der kræver minimal administration. Men, det er en stor 
opgave at få aktiveret Håndboldpas for alle spillere, trænere og frivillige. Derfor får vi brug for din hjælp til 
at komme helt mål og få alle med. Det betyder, helt kort, at vi gerne vil bede alle klubber om følgende: 

1. Opdatér e-mailadresser på alle i HåndOffice - også trænere og frivillige 
Alle, der er tilknyttet klubben, skal have en korrekt emailadresse i HåndOffice. Lige nu er det den 
eneste måde Håndboldpasset kan nå frem til modtageren på.  
På et senere tidspunkt aktiverer vi også Håndboldpasset i Håndbold-app’en. 

2. Del budskabet om Håndboldpasset i klubben  
Alle, der er tilknyttet klubben, får e-mailen om Håndboldpasset og skal aktivere deres pas. Derfor 
vil vi bede jer om at videresende information om Håndboldpasset til alle i klubben. Vedlagt mailen 
er der tekst og billeder, som kan sendes på e-mail, lægges op i Facebook-grupper og sendes i 
Messenger-chats. 

3. Følg med på forsiden af HåndOffice og løs opgaverne 
Der bliver ryddet godt og grundigt op i HåndOffice. I den forbindelse ligger der en arbejdsopgave i 
at få oprydningen til at ske. Vi hjælper jer på vej og har allerede automatiseret en række opgaver. 
Forsiden i HåndOffice vil se markant anderledes ud fremadrettet, og man kan løse opgaver, hente 
vejledning og se status her. 

Håndboldpasset er helt nyt, og derfor kan du sidde med nogle spørgsmål, du ikke nødvendigvis har fået 
svar på her. På DHFs hjemmeside har vi samlet al information om Håndboldpasset. Her lægger vi også video 
op om, hvordan du aktiverer dit personlige Håndboldpas, når mailen lander i indbakken. 

Gå til DHFs hjemmeside  

For spørgsmål om Håndboldpasset, kontakt Kasper Tolstrup Andersen på kta@dhf.dk eller tlf. 3151 2129. 

Vi glæder os til en fremtid, hvor medlemsregistrering forhåbentlig optager meget mindre tid til glæde for 
medlemmer, klubber og forbund.  

Med venlig hilsen 
Kasper Tolstrup Andersen 
Digital forretningsudvikler, Dansk Håndbold Forbund 
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