Brøndby den 2. januar 2019

Referat af møde nr. 2 2018-2019 i Udvalget for Professionel
Håndbold, mandag d. 17. december 2018, kl. 13.00 på DHF’s kontor,
Brøndby Stadion 13, 2605 Brøndby
Deltagere: Per Bertelsen (PB), Mogens Mulle Johansen (MMJ), Henrik Dahl
(HD), Poul Madsbjerg (PM), Kasper Jørgensen(KJ), Thomas Christensen (TC),
Morten Stig Christensen (MOC) og Frank Smith (FS).
Afbud fra Jan Kampman

Dagsorden
Sager til beslutning
Punkt 1

Underskrift af referat fra møde 1 d. 27. september 2018
Beslutning:
• Referatet blev underskrevet

Punkt 2

Automatisk Team Time Out system
TC havde til mødet fremsendt en opsummering af systemet,
herunder en undersøgelse af status på dette i vore nabolande.
Der var enighed om at vores håndboldprodukt vil blive bedre,
såfremt systemet indføres. Med brug af dette system vil det
ikke længere kunne risikeres, at der mistes vigtige sekunder i
en afgørende situation.
DF-H er dog bekymret for den økonomiske byrde, som
systemet vil kunne medføre.
Prisen for et nyt/ændret system varierer fra 5. – 80 t. kr. for
den enkelte hal. Flere klubber spiller endda i mere end en hal.
PB ønskede, at det indføres som et krav fra den kommende
sæson.
Beslutning:
•

Der indføres automatisk team time out systemet fra
og med 1. juli 2019 for turneringssæsonen 20192020 i Håndboldligaerne og 1. division. Team Time
out knappen skal være grøn

•

Der laves en fælles skrivelse fra DHF og DF-H til
klubberne til udsendelse straks efter nytår.

Punkt 3

Agenda for seminar d. 20. februar om fælles målsætning
for UFPH
Afholdes på Trinity.
Der er ordinært møde med deltagelse af Disciplinærinstansen
og Elitedommerudvalget fra kl. 9-11.
PB taler med Bjarne Munk Jensen om deltagelse i mødet.
Herefter startes seminar.
KJ vil gerne sikre fokus på elitehåndbolddelen, at udvikling
sker på det rigtige grundlag.
Skal vi være enige om samtlige beslutninger? Skal udvalget
fortsat høre under repræsentantskabet. Strukturen skal
drøftes.
Klublicens skal drøftes. Hvorledes tager vi hul på dette
system?
Økonomien ønskes også drøftet. DF-H ønsker større indsigt,
indflydelse og ansvar for Eliteregnskabet. Økonomidelen er en
meget væsentlig faktor for udviklingen af dansk håndbold.
Klubberne vil have medindflydelse på den del af midlerne, der
betales til DHF.
Hvordan sikrer vi det rigtige fokus og fælles fodslag i
fremtiden?
Der var enighed om at dette spørgsmål er meget vigtigt at få
drøftet.
MOC foreslog også at fan kultur er et vigtigt issue, der bør
drøftes.
PM ønskede skabt en større gensidig forståelse mellem
klubber og DHF.
MMJ ønskede, at definitionen af elite skal drøftes og
gentænkes. Skal man have de bedste ungdomsrækker med
under elitebegrebet?
Internationale forhold kunne også være et tema til drøftelsen.
Hvorledes bruger vi de mange personer, der sidder i diverse
udvalg.
Som potentiel eksterne indlægsholder blev nævnt Phillip
Bana, Frankrig.

Beslutning:

•

Enighed om at TC og FS laver en agenda, hvor det
alene er Carsten Thygesen og Carsten Grønman,
der deltager som eksterne personer.

•

Første dag er hardcore drøftelse af nogle af de
ovennævnte issues.

Sager til orientering/drøftelse
Punkt 4

Forberedelse til møde med Disciplinærinstansen og
Elitedommerudvalget
Video Proof skal evalueres.
Kan eller skal der produktudvikles på retsinstanserne?
FS blev anmodet om at fremkomme med et oplæg til positive
mulige ændringer.

Punkt 5

Distriktsforbund og kredses opkrævning af gebyr for hold
i Liga og 1. division
900 t. kr. har foreningerne i liga og 1. division betalt til JHF og
FHF siden man 5. januar 2009 i JHF vedtog, at liga og 1. div.
Klubber også betaler en holdafgift til disse forbund.
DF-H mener at samarbejdsaftalen regulerer, hvad
eliteklubberne betaler til DHF.
DF-H har henvendt sig til JHF, men har svaret og refereret at
beløbet, som klubberne betaler, er et tilskud til
dommerudvikling og talentarbejde.
DF-H opfordrer DHF til at få dette forhold på plads, således at
klubberne kun skal betale til DHF for at deltage i Liga og 1.
division.
PB taler med JHF’s formand om sagen.

Punkt 6

Internationale forhold
TC var af den opfattelse, at vi aldrig har været så godt
repræsenteret i EHF, men at vi aldrig har haft mindre viden og
opdatering, end vi har nu.
Hvordan sikrer vi, at vi bruger de internationale kontakter
bedst muligt?

Der er netop udsendt melding om hvorledes turneringerne
skal gennemføres og bemandes. Men der foreligger ingen
oplysninger om den økonomiske fordelingsmodel.

Punkt 7

Status på evt. ændringer vedr. standardkontrakten
TC oplyste, at der evt. kommer en ændring om nye regler for
feriepenge, samt GDPR -relaterede ændringer.
Ellers intet nyt. Der er nyt møde i det nye år.
Der er et godt forhandlingsklima mellem klubberne og
spillerne.

Punkt 8

Meddelelser
a. Formand
Der er fuld gang i forberedelsesfasen til VM. Forventer at
nå de budgetterede mål.
Der er en del aktivitets tilbud for unge mennesker i
forbindelse med VM i Royal Arena. Der er en del skoler
inviteret.
b.

Divisionsforeningen
Arbejder frem mod Final4 for damer i Esbjerg. Det virker
rigtig godt.
På herresiden arbejdes der mod Final4 for herrer i Boxen
i Herning. De 4 herrehold findes i indeværende uge.

c.

Administrationen
FS oplyste, at administrationen fremover behandler
enkeltkontrakter successivt fremfor at ekspedere
klubbens indsendte kontrakter samlet. Dette kan fremme
processen en smule.

Punkt 9

To-do listen
Intet nyt.

Punkt 10

Evt.
Intet.
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