Brøndby den 18. september 2019

Referat af møde nr. 1 2019-2020 i Udvalget for Professionel
Håndbold, onsdag d. 4. september 2019, kl. 13.00 på DHF’s kontor,
Brøndby Stadion 13, 2605 Brøndby
Deltagere: Per Bertelsen (PB), Mogens Mulle Johansen (MMJ), Jan Kampman (JK),
Lars Peter Hermansen (LPH), Poul Madsbjerg (PM), Kasper Jørgensen (KJ), Thomas
Christensen (TC), Morten Stig Christensen (MOC) og Frank Smith (FS).

Dagsorden
PB bød indledningsvis velkommen til LPH som nyt medlem af udvalget.

Sager til beslutning
Punkt 1

Underskrift af referat fra møde 5 d. 9. maj 2019
Referatet blev underskrevet.

Punkt 2

Ligalicens – det videre arbejde
DF-H har drøftet nogle ting – overordnede linjer, faciliteter,
organisation m.v. Vil gerne fortsætte disse drøftelser og drøfte med
klubberne forinden dette drøftes i dette udvalg.
Spørgsmålet om graviditeter i dansk håndbold også drøftet. Bør
drøftes med HSF, idet dog der allerede eksisterer et forum mellem
DF-H og HSF, hvor arbejdsgiver og arbejdstagerforhold kan
drøftes.
Beslutning:
• Benævnelsen er herefter ”Kravsspecifikation for
elitehåndbold”
• DF-H præsenterer et oplæg for udvalget, når dette er
drøftet med klubberne. Derefter aftales det, hvorledes
den videre proces skal være.
• Enighed om at klubberne medtager kontraktspørgsmål,
jf. mail fra HSF

Punkt 3

Udpegning af lægmand og suppleant for lægmand til
Appelinstansen
DF-H har talt med Katrine Fruelund fra Randers, hvor hun er
byrådsmedlem. Hun er klar til at indtræde i instansen.
Man har en kandidat som suppleant, men har dog ikke fået accept
fra vedkommende endnu.
Beslutning:
• Katrine Fruelund blev udpeget som lægmand til
Appelinstansen

Punkt 4

Elitedommerudvalg, Udviklingsgruppen og placering af
beslutningskompetence
PM redegjorde kort for historikken for udviklingsgruppen. DF-H følte
at man via seneste møde blev præsenteret for nye regeltiltag uden
forudgående drøftelse i udviklingsgruppen. At man blev holdt
udenfor og ikke fik en rimelig chance for at være forberedt. Og det
var i modsætning til kommissoriet. Desuden at der på
dommersamlingen skete nogle ændringer i TTO-reglerne på
foranledning af regelfortolkeren på baggrund af trænernes input.
Dette gør, at der ikke bliver den nødvendige tid til forberedelse og til
at drøfte tingene førend de bliver forelagt til beslutning.
PM beklagede, at der var blevet konstateret en uhensigtsmæssig
retorik fra et par medlemmer af EDU i relation til DF’s rolle.
Det er processen, der for DF-H er den vigtigste. Så alt er
gennemarbejdet og forankret førend det sættes iværk.
Enighed om at processen skal iagttages i højere grad fremover.
Der synes at være en generel mangel på info og åbenhed fra EDU.
Er ”osteklokken” ved at være genetableret?
PM fandt, at der bør sidde en person uden for dommerverdenen i
EDU for at sikre, at der bliver gennemsigtighed og åbenhed.
Beslutning:
• Alt materiale til foreningerne, der udsendes fra EDU
skal være med såvel DHF’s som DF-H’s logo og navn –
og alt materiale skal tilgå DF-H
• Alt materiale, der udsendes fra DHF til foreningerne,
skal ligeledes tilgå Udvalget for Professionel Håndbold
• Referaterne fra EDU skal være mere fyldestgørende,
hvilket PB vil sikre

Sager til orientering/drøftelse
Punkt 5

Uddannelseskompensation
Skal vi have en ordning, der sikrer uddannelseskompensation ved
klubskifter i en periode. DF-H medtager spørgsmålet i det videre
arbejde, jf. ovenstående punkt 2.

Punkt 6

Dommerpåsætning
Den afsluttende del af dameligaen er blevet påsat med
udviklingspar. Dette har været tanken, at dette skulle ske i løbet af
turneringen; ikke i afslutningen.
Dette bringes over i EDU.

Punkt 7

Status på elektronisk TTO
FS oplyste, at der er givet dispensation til i alt 7 kampe. Der
foreligger ikke oplysninger om problemer i de hidtil afviklede
kampe.

Punkt 8

Sagsbehandling og beslutningsprocesser i udvalget
Er dækket ind af ovenstående drøftelser i punkt 4.

Punkt 9

Meddelelser fra:
a. Formand
Ungdomslandshold er kommet godt igennem sommeren. Alle
har fået – eller været tæt på at få – medaljer.
Der var en god drøftelse om hvorledes man fremadrettet spiller
med om medaljer på alle årgange.
Dobbelt EM på Beach herrer og damer er fantastisk godt. Dette
betyder også, at Danmark vil byde ind på næste Beach EM.
Rigtig godt arrangement i Århus forgangne weekend med
beach baner på havnen.
Strukturarbejdet er nu skudt i gang med første møde i
Styregruppen afholdt g.d.
DIF ønsker at tale good governance med DHF, hvilket nu er sat
i gang. Der er aftalt en møderække.
Danmark, Norge og Kroatien byder fælles ind på et HA VM i
2025.
b. Administration
Intet
c. Divisionsforeningen
Super Cup i Næstved var det bedste arrangement af den slags
i mange år. Der var særdeles varmt i hallen. Men er meget glad
for det gode arrangement og de mange tilskuere samt
kamprækkefølgen.
Har afholdt møde med klubberne for at arbejde frem mod det
allerbedste produkt. God stemning på dette område.
TC nævnte, at han havde informationer om, at
kontraktregistrering i DHF var langsommelig, samt at
kontraktlisterne blev udsendt for sent.
KJ og LPH udtrykte dog stor ros for den
kontraktregistreringsproces, som de i deres klubber har oplevet.

Punkt 10

To-do listen
Listen blev gennemgået.

Punkt 11

Evt.
Intet.
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Jan Kampman

