Brøndby d. 14. november 2019

Referat af møde nr. 3 2019-2020 i Udvalget for Professionel
Håndbold, torsdag d. 7. november 2019, kl. 10.00 på Hotel Trinity,
Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia
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
Sager til beslutning
Punkt 1

Underskrift af referat fra møde 1 og 2 hhv. 4. september og 25.
september 2019
Referaterne blev underskrevet.

Punkt 2

EDU visionsplan
JK gennemgik kort EDU’s visionsplan, hvoraf det bl.a. fremgår, at
man ønsker den bedste elitedommergruppe i hele verden. Desuden
skal man i Elitedommergruppen have mindst 10 dommerpar, der
har kvalitet til at dømme i slutspillet i de to ligaer.
EDU vil også have det bedste uddannelsessystem i verden.
Visionsplanen er tænkt som et rammeforslag.
Tanken er så, at der nedsættes nogle arbejdsgrupper, der skal
udarbejde forslag til hvorledes man kan udfylde rammerne.
Udvalget drøftede visionsplanen og specielt ønsket om at have
professionelle dommere. Der er dog en betydelig økonomi
forbundet hermed. Planen indeholder en lang række tiltag, der kan
tages hul på allerede nu.
Udvalget var af den klare holdning, at det er meget vigtigt, at vi
både har en stærk top og en stærk bredde på elitedommerfronten.
Beslutning:
• EDU anmodes om at lave en prioritering og tidslinje for
det videre arbejde i samarbejde med DF-H
• Punktet genoptages på det kommende møde

Punkt 3

Klage fra Skanderborg Håndbold
Generel drøftelse af Skanderborgs henvendelse.
DF-H var af den overbevisning, at Skanderborg havde en sag, da
de havde gjort, hvad de skulle. FS oplyste om den foreliggende
praksis, hvoraf det fremgår, at der er en objektiv pligt til at sikre, at
en spiller er spilleberettiget.
Herudover oplyste FS, at der arbejdes med at sikre en teknisk
løsning, der gør, at en spiller med igangværende kontrakt ikke kan
flyttes på spillercertifikatet.
Der var en drøftelse af spørgsmålet om hvem der indbringer sager
for Disciplinærinstansen.

Der var enighed om, at Disciplinærinstansen har afgjort sagen
juridisk. Derfor ingen bemærkninger hertil.
Beslutning:
• Udvalget giver Skanderborg et svar på henvendelsen
og foretager sig ikke yderligere.
Punkt 4

EC-reglement i relation til ny turneringsform EHF fra sæson
2020-2021
Der skal kigges på indrangeringsrækkefølgen i forhold til
indstillinger til de to europæiske turneringer.
Fremadrettet mister vi formentlig et hold på herresiden og et hold
på damesiden som deltagere i disse turneringer. Det er de ekstra
hold, som vi tidligere har fået med.
Men samlet set det samme antal hold, som vi oprindeligt har haft.
Et nyt EC-reglement gældende fra sæson 21-22 skal vedtages i
denne sæson.

Sager til orientering/drøftelse
Punkt 5

Turneringsstruktur – afklaring af procedurer og holdninger til
diverse scenarier
DF-H ønsker at drøfte turneringsstrukturen med sine klubber på
herresiden og på damesiden.
Antallet af hold i dameligaen og spillestrukturen i de to rækker skal
nu drøftes. Der nedsættes nogle arbejdsgrupper, der skal
præsentere forslag for klubberne. Slutteligt afleverer DF-H en
potentiel indstilling til udvalget.
Klubberne ønskede en frist til 1. marts 2020 til at kunne præsentere
et forslag til en ny struktur. Klubrepræsentanterne tilkendegav, at
klubberne kunne gå ind for denne frist, der dermed overskrider den
normale frist d. 31.12.
Beslutning:
• Der gives en frist til 1. marts 2020

Punkt 6

Organisationsstruktur – endelig afklaring af UFPH’s placering i
dette arbejde
KJ spurgte til den igangværende strukturproces sammenholdt med
den tidligere snak om samarbejdet i UFPH.
PB fandt, at vi skal afvente strukturprocessen og møde d. 18.
december, hvor hovedkonklusionerne listes op.
Herefter skal der arbejdes frem mod et strukturforslag. Herunder et
potentielt udvidet samarbejde mellem DHF og DF-H.
Der skal vedtages et rammeforslag på repræsentantskabsmødet i
2020.
MMJ opfordrede til at klubberne også var opmærksomme på
ungdomseliten.

Punkt 7

Talentudvikling – hvordan kan DF-H og klubberne understøtte
DHF’s målsætning
På møde i Århus drøftede klubdirektører, landstrænere og andre
den videre talentudvikling. Hvordan får vi gang i dette arbejde?
Er man synkroniseret i DHF i forhold til trufne beslutninger og i
forhold til udmeldinger fra landstrænere til klubberne på elitedelen.
KJ fandt, at klubberne godt kan tage et større ansvar.
Man er også nødt til at kigge på herrer og damer som to
selvstændige brands i relation til talentudvikling.
I Danmark er nogle af talentcentrene private, hvor DHF ikke har
indflydelse, men alene kan forsøge med god dialog. Eksempler
herpå er Idrætsefterskoler og akademier.
MOC tilkendegav, at der skal være et tættere samarbejde med
klubberne om talentudviklingen. Sportschefen har dette som en høj
prioritet i sit arbejde.
TC tager sammen med Morten Henriksen initiativ til det næste
skridt.

Punkt 8

Status på klagesagen fra København Håndbold til DIF’s
Appelinstans
Sagen er udsat af DIF, hvorefter afgørelse forventes i uge 46.

Punkt 9

Meddelelser fra:
a. Formand
Venter i spænding på konklusionerne på det foretagne
analysearbejde om en potentiel ny struktur i håndbold
Danmark.
Er startet undersøgelse af afviklingsmuligheder for EM i
Beachhandball 2021. Flere byer er interesseret i af hoste.
EHF har dog endnu ikke afgjort hvilket land der bliver arrangør.
De økonomiske rammer og betingelser for et EM- arrangement
er ikke meldt ud fra EHF endnu.
Herrernes EM bliver i rødt og hvidt, idet rigtig mange billetter til
kampene i Malmø, er solgt til danskere.
b.

Administration
Intet.

c.

Divisionsforeningen
Intet

Punkt 10

To-do listen
FS gennemgik listen.

Punkt 11

Evt.
Intet.
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