
 

Brøndby d. 10. september 2020 
  
  
Referat af møde nr. 1 2020-2021 i Udvalget for Professionel 
Håndbold, onsdag d. 2. september 2020, kl. 10.00 på DHF’s kontor, 
Brøndby Stadion 13, 2605 Brøndby 
 
Deltagere: Per Bertelsen (PB), Mogens Mulle Johansen (MMJ), Jan Kampman 
(JK), Jan Larsen (JL), Kasper Jørgensen (KJ), Thomas Christensen (TC), 
Morten Stig Christensen (MOC) og Frank Smith (FS).   
Afbud fra Lars Peter Hermansen 
 
Dagsorden  
 
Sager til beslutning 
 
Punkt 1 Underskrift af referater fra møderne nr. 5-9 2019-2020 

 PB bød velkommen til Jan Larsen. 
  
 Referaterne blev underskrevet. 
 
Punkt 2 Endelig sammensætning af forhandlingsgruppen 
 
 Beslutning: 

• Enighed om at fastholde den nuværende gruppe.  
• Der kan til enhver tid inviteres relevante personer 

med til møderne. 
 
 
Punkt 3 Ny lov om matchfixing      
 Ændringerne blev gennemgået. 
  
 Beslutning: 

• Kommunikationen til spillerne skal drøftes med 
Michael Sahl. TC forestår dette. 

• Det foreliggende adfærdskodeks for matchfixing / 
anden uetisk spilleadfærd skal opdateres. FS 
forestår dette. 

  
Punkt 4 Nye skærpede regler for markedsføring af kviklån   

De nye regler er udsendt. Er særdeles uhensigtsmæssigt for 
idrætten. Særligt problematisk er det, når et dansk hold spiller 
hjemme mod et udenlandsk hold. 
Der arbejdes intenst for at få politikerne til at ændre 
regelsættet.     

 
Sager til orientering 
 
Punkt 5  Udpegninger til Disciplinær- og Appelinstans 
     FS orienterede om udpegningerne. 
     
   Disciplinærinstansen består af: 



 

 Sigurd Slot Jakobsen (formand), Martin Lind (juridisk 
medlem) samt Claus Mundus-Pedersen (lægmand) 

 Suppleanter er Morten Olsen (juridisk) og Carsten Holm 
(lægmand). 

   
 Appelinstansen består af: 
 Karsten Madsen (formand), Micheal Meyn og Jacob Schjern-

Andersen (jurister) samt Katrine Fruelund (lægmand). 
 
 Der mangler dels en juridisk suppleant og en lægmands 

suppleant.  
 
Punkt 6 Ny regel om uddannelseskompensation for spillere der 

går fra amatørstatus til kontraktstatus i forbindelse med 
international transfer 

     
 Efter de nye regler, kan en amatørklub nu søge 

uddannelseskompensation for en spiller, der flytter til 
udlandet eller til Danmark for at spille på en – ofte marginal – 
spillerkontrakt i en sekunda række.  

  Den nye regel er meget uhensigtsmæssig og kan medvirke til 
at forhindre talentudvikling og unge spilleres mulighed for at 
spille håndbold i et andet land i sekunda rækker. Kan betyde 
en udgift på op til 100 t. kr. for en den modtagende klub. 

    
  MOC tager sagen op i EHF.  
    
  Det kunne være en mulighed, at når en amatørspiller fra en 

mindre klub, bliver kontraktspiller i Danmark, kunne 
kontraktklubben betale et mindre beløb i kompensation til 
amatørklubben.  

 
Punkt 7   Opsamling på Corona-status og tiltag m.v.  

Der forestår endelig forhandling om tilskuerkapacitet m.v. 
Håndbold har et krav om fuld kapacitet i hallerne.  
 
Testning af spillere og officials, dommere og observatører er 
kommet i fuld gang. Det ser ud til at fungere fint. 
Der er udsendt en vejledning til klubberne om dette.  
 
DHF’s bestyrelse har vedtaget, at der ikke udsendes 
legitimationskort, der giver adgang til kampe, førend 
tilskuersituationen atter er normaliseret.  
 
Der er modtaget nogle spørgsmål fra klubberne, hvor 
udvalget var enige om følgende svar: 
 
• Hvornår – og hvor sent – kan en kamp udsættes? 
Ved vurdering af spørgsmålet, skal der tages hensyn til såvel 
den arrangerende klub som den tilrejsende klub. 
Som et udgangspunkt fastsættes tidspunktet derfor til kl. 8 om 
morgenen på kampdagen. 
Aflysninger senere end dette tidspunkter medfører tabt kamp. 



 

 
 
• Hvilke kriterier skal være opfyldt for at en kamp kan 
udsættes? 
Det er alene antallet af spillere - minimum 5 - der kan føre til 
udsættelse af en kamp. 
 
• Afhængig af antal af positive test hos spillere/stab: Kan 
en kamp udsættes, hvis to eller tre målmænd i truppen er 
positive – eller at træner og assistent træner på samme tid 
er testet positive? 
Det vil medføre en lang række konkrete og individuelle 
vurderinger, hvis man skal vurdere på, hvem der er de mest 
værdifulde spillere eller officials for et hold. På den baggrund er 
det alene det numeriske antal spillere, der er gældende som 
grund for en aflysning eller udsættelse. 
 
• Kan en klub tabe eller vinde en kamp, hvis 
modstanderholdet ikke overholder retningslinjerne vedr. 
test?  
For at kunne taberdømme en klub, kræver dette en afgørelse fra 
Disciplinærinstansen – og dermed også en hjemmel. 
Der er ikke hjemmel i Ligareglementet til at sanktionere dette. 
Test af spillere er indført som en gentleman agreement.  
  

 
 
 
Punkt 8 Meddelelser fra: 

a. Formand 
 Spørgsmålet om hvorvidt DA EM kan afholdes i Danmark 

og spørgsmålet om den økonomi, der dermed er 
forbundet, er endnu ikke afklaret. DHF’s bestyrelse har 
dog vedtaget, at man arbejder videre med arrangementet 
med det udgangspunkt, at arrangementet ikke medfører et 
stort underskud. 

  
 DHF’s rep. møde blev afholdt i går. Det var et roligt møde. 
 
 Stor ros til spillerne og til spillerforeningen for deres 

deltagelse i de kommercielle aktiviteter, der har fundet 
sted. 

 
 

b. Administration 
MOC: 
Der er kommet høringssvar til brug for ændringer i 
eliteidrætsloven. Det er vigtigt, at man stadig husker, at 
en eliteidrætsudøver skal kunne honorere nogle krav. 
Men at man skal kommunikere på den rigtige måde. DHF 
har gjort sin indflydelse gældende overfor Team Danmark 
og DIF.  
 



 

Er i gang med at kigge på strategiaftalerne med DIF for 
perioden 2022-2025. Her kunne talentarbejdet godt blive 
et spor.  
 
 
FS:  
Turneringen løbet i gang uden problemer. 

 
c.  Divisionsforeningen 

 
KJ: 
Har landet et fint sponsorat – Bambusa – på kvindeligaen. 
Der arbejdes videre med et potentielt sponsorat på 
herreligaen. 
 
Final4 har desværre måttet aflyses.  

 
 
Punkt 9               Tilføjelser til dagsordenen og evt.  
    Intet 
 
  
Referatet godkendt 
 
      
Per Bertelsen  Jan Larsen         Kasper Jørgensen       
 
 
     _________________ 
Mogens Mulle J.                Jan Kampman     
 
 
 


