
 

Brøndby d. 14. april 2020 
  
  
Referat af møde nr. 6 2019-2020 i Udvalget for Professionel 
Håndbold, tirsdag d. 7. april 2020, kl. 10.00 (virtuelt via Teams) 
 
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 Udmelding fra regeringen 
 På baggrund af meldingen fra regeringen på pressemødet d. 6. 

april, skulle udvalget drøfte, hvorvidt turneringen kunne fortsætte – 
eller hvorvidt den skulle afsluttes.  

 
 DHF’s administration havde til mødet udarbejdet et forslag til 

beslutning om afslutningen af turneringen på nuværende tidspunkt 
og indeholdende konsekvenserne af denne afslutning.  

 
 Der var enighed i udvalget om at det på baggrund af regeringens 

udmelding ikke er muligt at fortsætte turneringen.  
 
 Det blev drøftet, hvorvidt der skal kåres en DM-vinder samt sølv og 

bronze vinder.  
 Der var dog enighed om at der skal udnævnes medaljetagere, men 

at der ikke gennemføres nogen ceremoni i den forbindelse. Pokaler 
og medaljer udleveres ved lejlighed til klubberne. 

 
 Udvalget drøftede hvorvidt man skal fortsætte med opfyldning af 

hold fra reserveholdslisten – eller om der ved trækning eller 
konkurs skal fortsættes med et reduceret antal hold.  

 Der var enighed om at fortsætte som hidtil med opfyldning fra 
reserveholdslisten. 

 
 Det samlede udvalg vedtog den foreliggende indstilling fra DHF’s 

administration om konsekvenserne ved afslutningen af turneringen 
på baggrund af den foreliggende stilling efter de spillede kampe. 

 
 I forbindelse med beslutningsprocessen, erklærede medlemmer fra 

DF-H sig inhabile i forbindelse med forhold vedr. egen klub, hvorfor 
udvalget clearede med et DHF-medlem jf. DHF’s love § 19.   

 
 Beslutning: 

• Turneringen afsluttes nu 
• Team Esbjerg og Aalborg Håndbold er DM-vindere 
• Aalborg EH og Nordsjælland Håndbold nedrykkes i 1. 

division 
• Vendsyssel Håndbold og TMS Ringsted rykkes op 
• Sæby HK og IF Stjernen samt Odder Håndbold, FIF og 

Roskilde Håndbold nedrykkes i 2. division 
• Pokaler og medaljer udleveres til klubberne. Der 

afholdes ikke nogen ceremoni i den anledning 



 

• Fordeling af pladserne i CL og EC sker iht EC-
regulativet 

• Reglerne for opfyldning fra reserveholdslisten gælder 
uændret 

• Udvalget mødes igen virtuelt d. 20. april og drøfter den 
kommende turnering og potentielt ændrede 
turneringskalender 

  
 
 
 
Referatet godkendt: 
 
       
Per Bertelsen  Poul Madsbjerg         Kasper Jørgensen       
 
 
     _________________ 
Mogens Mulle J.                Lars Peter Hermansen    Jan Kampman     
 
 


