Brøndby d. 17. februar 2020

Referat af møde nr. 4 2019-2020 i Udvalget for Professionel
Håndbold, onsdag d. 5. februar 2020, 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).
Jens Bertel Rasmussen (JBR) og Jens Henriksen (JH) deltog i punkt 2

Dagsorden
Sager til beslutning
Punkt 1

Underskrift af referat fra møde 3 d. 7. november 2019
Referatet blev underskrevet

Punkt 2

Det årlige møde med elitedommerudvalget og
disciplinærinstansen, herunder henvendelse fra DHG
JBR oplyste, at disciplinærinstansen har behandlet 12 sager i
denne sæson.
Instansen er stadig meget engageret i arbejdet, og
medlemmerne er glade for at være med.
Høringsfasen kører rigtig godt i klubberne, der er flinke til at
svare grundigt og hurtigt.
Instansen gør god brug af video.
Der har ikke været sager om elektronisk TTO siden Esbjergsagen.
Instansen arbejder hårdt på altid at få truffet afgørelse i en sag
inden næste spillerunde.
PB udtrykte stor glæde over at hverken DHF eller DF-H er
involveret i afgørelsen af de forskellige sager. At dette er
overladt til fagfolk, der ikke er involveret politisk i håndbolden.
På den baggrund har vi tæt på det perfekte set up.
MMJ fandt, at medierne altid omtaler det som DHF, der afgør
sagerne.
Kommunikativt skal vi fortsætte med at sætte fakta bokse om
retsinstanserne på.

Foranlediget af en konkret sag, blev det drøftet, hvorvidt det er
rimeligt, at en klub skal betale retsgebyr, når der ikke bliver
idømt en sanktion.
FS orienterede på den baggrund om hvorledes
disciplinærinstansen afregnes i relation til dels indkomne
retsgebyrer og dels fra den pulje, til hvilken klubberne alle
indbetaler.
Der er derfor kun to muligheder for at betale for en sag. Enten
betaler den klub, det handler om – ellers betaler hele
fællesskabet for behandlingen af en sag.
Ifølge lovene beregnes der retsgebyr for enhver sag. Det er
disciplinærinstansen, der træffer afgørelse om hvem der skal
betale. Retsgebyret er således ikke betinget af en idømt
sanktion.
JBR forlod herefter mødet.
JH orienterede om at EDU har nu vedtaget en visionsplan.
Denne visionsplan skal nu drøftes d. 24. februar med DF-H (PM
og TC), hvorefter planen forelægges for prof. udvalget på det
kommende møde.
Udvalget har unge talenter på vej mod toppen. Danske
dommere har ikke præsteret optimalt i seneste internationale
mesterskaber.
Visionsplanen er nøglen til den videre udvikling af det danske
dommerprodukt.
KJ præciserede, at DF-H gerne vil være en meget aktiv
medspiller på dommerudviklingen, idet det jo er DF-H der både
er betaler og bruger af produktet.
EDU er overordnet tilfreds med sæsonen, der trods en turbulent
start nu har fundet et godt niveau.
Har startet et MUS-koncept op med dommerparrene.
Spørgsmålet om dommernes inhabilitet er et issue, der er
drøftet i EDU. Udvalget ønsker prof. udvalgets retningslinjer for
dette. PM har dog dette punkt med på det aftalte møde i med
BMJ d. 24. februar.
Enighed om at et oplæg skal forelægges til beslutning i prof.
Udvalget på mødet d. 2. april.
LPH ønskede med baggrund i en konkret situation, at der blev
kigget nærmere på dommernes sprogbrug. JH tilkendegav, at
der er fokus på dette.
Der er modtaget en henvendelse fra en klub i 1DD, der ikke er
tilfreds med at nogle kampe i 1 DD afvikles med observatør,

mens andre kampe afvikles uden observatør. Dette giver ifølge
klubben en skævvridning.
KJ nævnte, at klubberne i damerækken generelt ikke ønsker, at
der er observatør på alle kampe i 1 DD grundet det økonomiske
aspekt.
Udvalget fandt situationen sammenlignelig med video proof, der
også kun er aktuelt i TV-transmitterede kampe. Det gælder her,
at man skal glæde sig over de kampe, der er mulige at afvikle
med det mest optimale set up.
Punkt 3

Henvendelse fra København Håndbold og Nykøbing F.
Håndbold
Udvalget (og DHF’s sportschef) har modtaget en henvendelse
fra NFH og København Håndbold. Klubberne ønsker
kompensation for to navngivne udtagne spillere til VM i Japan.
Spillerne blev dog ikke indskrevet i truppen.
De klubber, hvis spillere har været indskrevet i truppen, HAR
modtaget godtgørelse fra IHF.
IHF har indført en betaling til de klubber, hvis spiller har været
indskrevet i truppen.
Der er således tale om et anliggende mellem IHF og de enkelte
klubber.
DHF’s sportschef har meddelt de to klubber dette.
LPH fandt dog anmodningen rimelig, da spillerne trods alt er
væk fra den daglige træning.
DHF har aldrig betalt klubberne for deltagelse af
landsholdsspillere til mesterskaber. Dette er heller ikke et issue
fremadrettet.
Beslutning:

Punkt 4

•

DHF vil medvirke til at få italesat den beskrevne
problemstilling i de rette internationale fora.

•

FS foranlediger et kort svar sendt til de to klubber.

Honorering af tidtagere og sekretærer ved internationale
kampe (landskampe og EC-kampe)
I dag får tidtagere og sekretærer alene kørselsgodtgørelse til
kampene, hvor de ofte bruger det meste af en hel dag.
Udvalget er principielt enige i, at der fortsat skal påsættes
neutrale tidtagere og sekretærer.

Der er enighed om at honorere tidtagere og sekretærer
fremadrettet.
Et honorer er dog skattepligtigt, idet de pågældende jf.
Skattestyrelsen ikke kan anses for at være idrætsdommere.
Beslutning:
•

•

Punkt 5

Tidtagere og sekretærer til landskampe (bortset fra
internationale mesterskaber) samt CL- og EC kampe
honoreres fra sæson 2020-2021 med 400 kr. pr.
kamp (skattepligtig indkomst)
Beløbet afregnes af DHF – og faktureres klubberne
(CL- og EC-kampe)

DF-H ønsker den ikke benyttede 3 D gulv position frigivet
til brug for klubberne som en test på 1½ år – frem til 30.
juni 2021
Klubberne har – som en forsøgsordning – ønsket at få ret til at
disponere over en eksponeringsplads bag mållinjen på samme
side som masterkamera. Eksponeringen kan være 3D.
Enighed om at imødekomme ønsket, hvis TV-2 er positivt
indstillet.
Beslutning:
•
•
•

TC kontakter TV-2 (der efterfølgende har accepteret)
Dispensationen til denne placering gives som en
forsøgsordning gældende fra d.d. til og med 30. juni
2021
FS orienterer klubberne om beslutningen og
koordinerer meddelelsen med TC.

Sager til orientering/drøftelse
Punkt 6

Drøftelse af turneringsstruktur på damesiden
KJ orienterede om at dameklubberne står sammen om
ønsket om ikke at ændre på strukturen i dameligaen på
nuværende tidspunkt.
Divisionsforeningen agter derfor ikke at fremsætte et forslag
om ændring før tidligst gældende fra sæson 2022-2023.
DHF så gerne en reduktion af hold i dameligaen, hvilket også
vil medvirke til at frigøre flere terminer.

Punkt 7

Drøftelse af udkast til kravsspecifikationer
Udvalget drøftede helt overordnet det forelagte
arbejdsdokument.

Enighed om at FS inviteres til næste møde i arbejdsgruppen,
hvor forslaget konkretiseres yderligere forinden det
forelægges for klubberne.
Efter forelæggelse og vedtagelse af klubberne, skal oplægget
endeligt vedtages i Prof Udvalget.
Punkt 8

Mulighed for at frigive fællesskabets produkter
I og med dispensationen givet til eksponeringspladsen bag
mållinjen (punkt 2), blev punktet ikke yderligere drøftet.
Hvis DF-H og klubberne vurderer at det i fremtiden er bedre
at give de enkelte produkter til klubberne vil dette blive sat på
dagsordenen til den tid.

Punkt 9

Status på arbejdet med ny struktur i dansk håndbold
Der arbejdes fremdeles videre mod et endeligt forslag til en
ny struktur i dansk håndbold. Styregruppen skal tage stilling
til det første udkast på møde d. 24. februar.
Det forventes, at der på repræsentantskabsmødet i juni 2020
fremsættes et endeligt forslag til vedtagelse.

Punkt 10

Meddelelser fra:
a. Formand
b. Administration
c. Divisionsforeningen
Der var ingen meddelelser.

Punkt 11

To-do listen
To-do listen blev gennemgået uden bemærkninger.

Punkt 12

Evt.
JK har deltaget i møde med DHF’s TU, hvor han nævnte en
mulig henvendelse fra klubberne om at kigge på op- og
nedrykningen mellem 1. og 2. division. TU har tidligere erklæret
sig parate til at kigge på denne struktur i forbindelse med en
ændring af 2. divisions strukturen.

Referatet godkendt:
Per Bertelsen

Poul Madsbjerg

Kasper Jørgensen

Mogens Mulle J.

Lars Peter Hermansen

_________________
Jan Kampman

