
 

Brøndby d. 8. februar 2021 
  
  

Referat af møde nr. 4 2020-2021 i Udvalget for Professionel 
Håndbold onsdag d. 3. februar 2021, kl. 13.00 virtuelt på Teams 
 
Deltagere: Per Bertelsen (PB), Mogens Mulle Johansen (MMJ), Jan Kampman (JK), 
Jan Larsen (JL), Lars Peter Hermansen (LPH), Kasper Jørgensen (KJ), Thomas 
Christensen (TC), Morten Stig Christensen (MOC) og Frank Smith (FS).   
  
 

Dagsorden  
 
Sager til beslutning/drøftelse 
 

Punkt 1 Status på Corona protokol 
 Det blev drøftet hvorvidt Corona protokollen fortsat skulle 

køres som et administrativt projekt.  
 
 Forskellige input til protokollen blev drøftet. Der var stor 

enighed om, at klubberne skal være meget opmærksomme 
på at holde afstand i alle situationer. Ligesom man skal 
tænke sig godt om i forhold til hvilke signaler man sender 
med de forskellige billeder, som man poster på de sociale 
medier.  

 Det vigtigste formål er at undgå, at spillerne bliver nære 
relationer. 

 
 Beslutning: 

• Coronaprotokollen køres fortsat administrativt 

• Større og væsentlige ændringer forelægges 
udvalget 

 
 
Punkt 2 Corona situationen, herunder henvendelser om 

eliteklubber, der udvider træningstruppen 
 Både DHF og DF-H har modtaget henvendelser fra klubber 

og udenforstående om klubbers overtrædelse af 
forsamlingsforbuddet, herunder udvidelse af den normale 1. 
holds trup.  

 I de pågældende tilfælde har DF-H taget kontakt til den 
omhandlede klub.  

 
  
Punkt 3 Agent- og kontraktforhold – etisk opførsel og faktuelle 

regler 
 Skal man have en regel om at man maksimalt må tage 

kontakt til en spiller 6 måneder før kontraktstart.  
 Der er en IHF-regel der om 6 måneder? 
 Skal vi have transfervinduer ligesom i fodbold? 
 FS tager kontakt til andre lande for at forhøre om gældende 

kontraktregler. 



 

 Vi skal sikre, at de danske klubber ikke stilles ringere end 
klubberne i de andre lande.  

 Agentområdet er et meget svært område. Ifølge klubberne 
fungerer det fornuftigt. Der er sket en regelændring, hvorefter 
det nu er spillerne, der skal afregne agenten. 

 
 Skal der laves nogle regler for agenters virke, så skal det 

være et internationalt regelsæt, der gælder i hele Europa.  
 I givet fald må dette ske i regi af EHF.  
 
Punkt 4 Matchfixing – opsamling på informationsmateriale 
 Regelsættet er opdateret på DIF’s seneste årsmøde.  
 Der skal laves et pixibogs materiale til spillerne. Det skal ikke 

være et stort regulativ. Et materiale, som HSF kan medbringe 
på klubbesøg. Det skal undersøges, om DHF’s 
kommunikationsafdeling kan udarbejde dette materiale.  

 
 DIF har udarbejdet et elektronisk spørgeskema med en del, 

der vedrører reglerne (en test) og en del, der er en analyse.  
 
 På spørgsmålet om hvem der er afsender på dette materiale, 

var der enighed om at tage en dialog med HSF om sagen. 
MOC taler med HSF.  

  
 Punktet tages på dagsordenen til næste møde i udvalget.  
 
Sager til orientering  
 
Punkt 5 Meddelelser fra: 

a. Formand 
DHF skal træffe beslutning om opstartsfasen på 
breddesiden. Hvordan får vi startet rigtigt op igen? 
  
Der skal kigges på dommersiden, da vi internationalt 
sakker bagud i forhold til andre nationer.  
 
Der er taget hul på snakken og visionsdokumentet i 
relation til en snak om forlængelse af dommeraftalen.  
 
Næste dialogmøde med dommerne er d. 25. februar.   

 
b. Administration 

FS oplyste, at hvilerumsordningen og 
forplejningsordningen for dommerne er suspenderet så 
længe nedlukningen kører.   
 
MOC oplyste, at begge EM- kval kampe mod 
Makedonien søges afviklet i Danmark og transmitteret på 
TV2 

 
c. Divisionsforeningen 

 Intet. 
 



 

 
 
 
Punkt 6                 Evt.  

Klubberne kunne godt tænke sig, at man via DHF’s sociale 
platforme med omtale og teasere ville medvirke til at 
kickstarte ligaen igen.  
MOC bringer dette videre til kommunikationsafdelingen.  

  
 
 

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

 

 


