
 

 

Brøndby den 15. februar 2018 
  
  

Referat af møde nr. 3 2017-2018 i Udvalget for Professionel 
Håndbold   
Onsdag d. 7. februar 2018, kl. 10.00 på DHF’s kontor, Idrættens Hus, 
Brøndby Stadion 13, 2605 Brøndby 
 
 
Deltagere: Per Bertelsen (PB), Mogens Mulle Johansen (MMJ), Jens 
Christensen (JC), Poul Madsbjerg (PM), Kasper Jørgensen(KJ), Thomas 
Christensen (TC), Morten Stig Christensen (MOC) og Frank Smith (FS).   
Afbud fra Jan Kampman 
  

Dagsorden  
 
PB roste indledningsvis Divisionsforeningen for et fantastisk godt 
arrangement af Final4 
 
Sager til beslutning 
 
Punkt 1 Godkendelse, opfølgning og underskrift af referat fra 

møde 2 d. 27. november 2017   
 Der var drøftelse af en ændret procedure for referatet. 
  
 Beslutning: 

• Referatet fremsendes til PB og TC. Begge melder 
herefter tilbage med rettelser eller ok. Når der er ok 
fra begge parter, kan referatet offentliggøres.  

• Referatet godkendt og underskrevet. 
 
Punkt 2 Klubhåndboldens placering i EHF-systemet 
 TC omtalte møde d. 20. februar i EHF, hvor der søges nedsat 

et nyt forum til håndtering af ligaernes interesser.  
 Der har gennem en tid været en personkamp i EHF-systemet 

mellem ligaerne og EHF og i særdeleshed med Bundesligaen. 
 TC deltager i dette møde.  
 
 TC forventer, at der som en midlertidig løsning, vil blive 

arbejdet med to CL-puljer med 8 hold i hver. En reel ændring 
af CL-systemet, vil formentlig først slå igennem omkring 2022.  

 Der er omkring 5 stærke og velorganiserede ligaer i Europa, 
der ikke er interesseret i, at der fortsat øges i antallet af 
europæiske kampe. En del andre lande med ikke så 
organiserede ligaer, har deres største kommercielle indtægter 
fra europæiske kampe.  

 
 
 Udvalget havde en bred drøftelse af det politiske set-up i EHF.  
 



 

 

 
Punkt 3 Brug af teknologi ved klubkampe: 

• Brug af TV-billeder til dommerne 
PM nævnte, at det har været drøftet med både 
elitedommerne og med klubberne, at man som en 
forsøgsordning, gerne vil afprøve TV-hjælp i TV-kampe 
(omkring 165 kampe). Målet skal efterfølgende være at 
systemet skal være virksomt i alle kampe.  
Det er primært situationerne mål/ikke mål, forkert 
udvisning/ ikke forkert udskiftning, blåt kort/rødt 
kort/minutter, samt sidste 30 sekunder af kampen ved 
spilsituationer med usportslig opførsel.  
 
PB nævnte, at DHF ikke er indstillet på dette, idet det 
alene ved brug ved TV-kampe, ikke vil stille holdene lige i 
alle situationer. Dette er og har altid været et mantra, der 
gælder.  
 
PM var ikke enig i synspunktet, idet de mange TV-kampe 
gør, at næsten alle hold bliver vist lige mange gange.  
 
Han ønskede, at der gives grønt lys til at kunne tage en 
forhandling med TV2 om det tekniske og evt. økonomiske 
aspekt af sådan et setup. Endvidere ville han gerne kunne 
sætte gang i at få udarbejdet retningslinjer og regler for 
sådan et forsøg.  
 
PB havde intet imod, at DF-H tager en snak med TV2 om 
tekniske løsninger og muligheder, men han fastholdt, at 
dette ikke ændrer ved DHF’s grundlæggende holdning om 
at alle skal stilles lige.  
 
JCH nævnte, at alle klubber, alle dommere og 
observatører ville være omfattet af sådan et forsøg. Samt 
at det vil give et endnu bedre TV-projekt.  

 
Beslutning: 

• Punktet genoptages på det kommende møde med 
henblik på indsamling af yderligere oplysninger.  

 
 

• Automatisk team timeout system 
Udgangspunktet skal være, at et sådant system skal virke i 
Liga og 1. division. JCH har forespurgt en virksomhed om 
udgiften til sådan et system.  
 
Der er opbakning til at indføre dette, idet dog der skal ske 
en undersøgelse af de tekniske muligheder og 
økonomiske udgifter. 
 

Beslutning 



 

 

• Tages på dagsordenen på det kommende møde.  
 

 
Sager til orientering/drøftelse 
 
Punkt 4 TV-aftalen 
  Punktet udgik.  
 
Punkt 4 a Final4 
 PB ønskede, at der i alle 4 kampe i Final4 weekenden, er 

påsat 2 observatører. Dette for at sikre, at fejlagtige 
udskiftninger bliver set i begge sider.  

 
 Der var nogen drøftelse af dette, herunder økonomien i dette.  
 
 TC ønskede, at dommernes system skulle sættes i gang med 

en analyse omkring forkerte udskiftninger, for at se, hvor 
omfattende problemstillingen i virkeligheden er.  

 
 Der var enighed om at bede om en sådan analyse fra 

dommerudvalget. 
 
 Beslutning 

• Punktet sættes på igen på det kommende møde.  
 
 
Punkt 5 Meddelelser 

a. Formand 
Der evalueres på HA EM i den kommende tid.  
DHF er blevet ramt af nogle bøder, hvor der er gjort 
indsigelse overfor EHF herimod.  
Der afvikles en kvalifikationsturnering (IHF) i Nuuk, idet 
der er sket en opsplitning af det Panamerikanske 
kontinentalforbund i et syd og et nord forbund.  

Et lille udsnit af billetter til VM 19 er i fuld gang og kører 
godt. 
 

b. Divisionsforeningen 
JCH udtrykte stor tilfredshed med afviklingen af Final4 i 
Holstebro. Der er nu opbakning til at bestyrelsen kan 
arbejde videre med tid og sted på det kommende Final4. 
 

 
c. Administrationen 

FS omtalte et par igangværende Disciplinære sager.  
 
 
Punkt 6 To-do listen   
 FS gennemgik listen. Intet nyt på listen. 
 
 



 

 

Punkt 7 Evt.  
MOC har modtaget en henvendelse fra DBU, der gennemfører 
5-6 møder for amatørklubber om skatteforhold. Det er Willy 
Rasmussen fra DIF, der gennemfører møderne. Deltagerne 
fra DBU er fra DS og et par serierækker ned. Enighed om at 
henvendelsen sendes videre til DF-H, der må invitere 
klubberne fra Liga og 1. division. DHF udsender til hold i 2. og 
3. division.  

 
 
  
 
Referatet godkendt: 
 
      
Per Bertelsen  Poul Madsbjerg         Jens Christensen       
 
 
      
Mogens Mulle J.                Kasper Jørgensen            
 
 


