Brøndby d.22. april 2021

Referat af møde nr. 6 2020-2021 i Udvalget for Professionel
Håndbold torsdag d. 15. april 2021, kl. 10.00 virtuelt på Teams
Deltagere: Per Bertelsen (PB), Jan Kampman (JK), Jan Larsen (JL), Lars Peter
Hermansen (LPH), Mogens Mulle Johansen (MMJ), Kasper Jørgensen (KJ), Thomas
Christensen (TC), Morten Stig Christensen (MOC) og Frank Smith (FS).

Dagsorden
Sager til beslutning/drøftelse
Punkt 1

Medaljeoverrækkelse
Det ønskes besluttet i hvilket omfang der skal være formel
medaljeoverrækkelse efter afslutning af sæsonen.
Beslutning:
• Der skal foregå en fysisk medaljeceremoni, idet
setup for denne må afvente situationen på det
givne tidspunkt

Punkt 2

Elitedommeraftalen
JK orienterede fra Elitedommerforhandlingerne, om at der er
enighed i ønsket om at hæve standarden på dommernes
performance. EDU har på den baggrund fremsendt en fornyet
indstilling om en elitedommertræner. Projekt
Elitedommertræner forventes at koste 600 t .kr. årligt. Rollen
kan deles mellem 2-3 personer.
Finansieringsmodellen kan være, at DHF giver 25 % tilskud
(150 t. kr.) DF giver 25 % (150 t.kr.), mens klubberne giver 50
%. DF fastholder betaling af headset, mens DHF fortsat
betaler merudgiften på observatørerne.
Der skal så kigges på den hidtidig anvendte
”varmeregnskabsmodel” og måske ændres til at
fastprisordning.
Der skal også være en klar beskrivelse af
elitedommertræneren/-nes tilknytning til
Elitedommerudvalget, idet vedkommende ikke bør referere til
DHF’s administration.
Oplægget mangler en strategi for hvordan de enkeltes roller
skal være elitedommertræner, observatør m.v. Der var
enighed om at der også skal ske et kvalitetsløft på
observatørsiden.
Der bør være en meget klar definition over udgifternes formål
og mål.

Der var enighed om, at grundideen er god, når
forventningsafstemningen er på plads.
Beslutning:
• Enighed om at imødekomme indstillingen.
• Der bør dog afholdes et møde mellem DHF, DF og
EDU, hvor man får drøftet tingene nøje igennem
for at få afstemt forventningerne.
• For DHF deltager PB og JK
• DF må snarest udpege sine deltagere
• PB kontakter Bjarne Munk Jensen og aftaler et
møde.
Punkt 3

Drøftelse af potentiel reduktion af Bambusa Kvindeligaen
Udvalget drøftede en potentiel reduktion af Bambusa
Kvindeligaen.
Der var enighed om at målet med en drøftelse af antallet af
deltagere i en række, afhænger af det rette sportslige og
kommercielle setup.
For netop at sikre, at disse krav er i overensstemmelse med
ønskerne hertil, arbejder Divisionsforeningen videre med et
oplæg til fremtidens krav for eliteklubber.
Først når der foreligger et vedtaget sæt af specifikationer, er det
betimeligt at tage stilling til antal hold i rækkerne.
Beslutning:
• Udvalget var enige om at afvente fremtidige krav til
eliteklubber, førend der tages stilling til evt. ændring
i antal hold i eliterækkerne

Punkt 4

Forslag til mødeplan sæson 2021-2022
Mødeplan blev vedtaget.
Beslutning:
• 8. september 2021 i Brøndby
• 6. oktober 2021 i Fredericia
• 21. december 2021 i Brøndby
• 3. februar 2022 i Fredericia
• 11. marts 2022 i Kolding
• 5. april 2022 i Fredericia
• 3. maj 2022 i Brøndby
• Alle møder starter kl. 10
• FS indkalder via Outlook

Punkt 5

Orientering om iværksatte tiltag for at sikre processen
ved klubskifter for kontraktspillere
• Klubskifter fra 15. februar til sidste kamp kan ikke
gennemføres elektronisk, men skal via DHF
• Manuel tilføjelse af spillere og ledere stoppes
• Der indføres en spærring for klubskifter ved
registrerede udlåns- og lejeaftaler, så alle tilfælde skal
via DHF
Udvalget drøftede hvorvidt det kunne være et tema at ændre
reglerne således, at man kan hente amatører ind efter 15.
februar?
Endvidere drøftede udvalget også muligheden for dobbelt
spillercertifikat.
Beslutning:
• Der nedsættes en arbejdsgruppe, der må drøfte
disse emner – og fremkomme med en indstilling
til udvalget på næste møde
• Ansvaret for indstillingen påhviler FS og TC
• Arbejdsgruppen består for DHF’s vedkommende
af FS og Morten Henriksen, mens den for DF-H’s
vedkommende består af TC og LPH
• FS indkalder til første møde i nær fremtid

Punkt 6

Orientering om status på konkurssagen, herunder den af
TMS, Ringsted anlagte sag
FS orienterede kort om, at en afgørelse i sagen formentlig
kan forventes fredag i indeværende uge.

Punkt 7

Besættelse af den ledige plads i 1. division
Udvalget drøftede muligheden for at besætte den ledige
plads i 1. division som en følge af Århus Håndbolds konkurs.
Der var enighed om, at såfremt det ikke er juridisk sikkert at
tilbyde pladsen til en klub, må rækken gennemføre sæsonen
med 13 hold.
Roskilde Håndbold har henvendt sig til udvalget med bl.a.
tilbud om at ville spille om pladsen – og har i den forbindelse
henvist til reserveholdslisten for sæsonen 2019-2020.
Udvalget var enige om, sagen bør vendes med
turneringsudvalget.
Kompetencen til at fastsætte reserveholdslisten fremgår af
Ligareglementet § 40, stk. 6.
Beslutning:
• Da sæsonen 2020-2021 er annulleret og da kun
ganske få kampe er spillet, kan disse kampe ikke
lægges til grund

•

•

•
•

Reserveholdslisten for 2019-2020 må lægges til
grund. Denne reserveholdsliste er ikke ”brudt”, da
der formelt grundet annullering ikke er spillet
gældende kampe i sæsonen 2020-2021
Odder Håndbold ligger øverst på
reserveholdslisten, hvorfor dette hold bør tilbydes
pladsen i 1. division, såfremt dette juridisk er
afklaret
Sagen drøftes ligeledes i Turneringsudvalget på
møde mandag d. 19. april.
FS besvarer Roskilde Håndbolds henvendelse
Efterfølgende har DHF’s advokat slået fast, at den
foreliggende reserveholdsliste for sæson 20202021 er det korrekte grundlag til brug for
besættelse af ledige pladser i 1. division
Turneringsudvalget har ligeledes truffet
beslutning om at lægge reserveholdslisten for
sæson 2020-2021 til grund i 2. division og 3.
division.

Punkt 8

Orientering
a. Formand
DHF’s bestyrelse skal i dag drøfte en bevilling til at alle
landsholdsspillere i forbindelse kommende aktiviteter fra
nu og hen over sommeren, skal bo på enkeltværelse.
Dette omkostningskrævende tiltag sker af Corona
hensyn.
Arbejder med bud på EM 2026-2028. Skal afleveres d.
10. maj.
I DHF drøftes indledningsvis hvorvidt de øverste
elitetræneruddannelser skal tages ud af DHF’s
uddannelsesudvalg og overgå i regi af Prof. Udvalget.
Der afholdes EHF kongres i Wien i den kommende uge.

b. Administration
Der er iværksat et projekt om at gøre standardkontrakten
elektronisk via Haandoffice og med elektronisk
underskrift. Spillerne bør fremover kunne se egne
kontrakter håndboldappen via Haandoffice. Både DF-H
og HSF vil blive inddraget i dette projekt.
c. Divisionsforeningen
Intet.
Punkt 9

Evt.
Intet.
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