
 

Brøndby d. 14. februar 2023 
  
  

Referat af møde nr. 2 2022-2023 i Udvalget for Professionel 
Håndbold onsdag d. 8. februar 2023, kl. 10 på TEAMS 
 
Deltagere:  Morten Stig Christensen (MOC), Henrik G. Larson (HGL), Jan 
Kampman (JK), Jan Larsen (JL), Kasper Jørgensen (KJ), Daniel Grønhøj 
(DG), Thomas Christensen (TC), Henrik M. Jacobsen (HMJ) og Frank Smith 
(FS).   
Mikael Kold deltager i punkt 1.  

  
 
Dagsorden  
 
Punkt 1 Next Level – status og videre forløb 
 Mikael Kold gennemgik sin præsentation, der blev uddybet 

og drøftet. 
 Der var enighed om hovedpunkterne samt om at disse 

forelægges til drøftelse og vedtagelse på hhv. møder i Prof. 
Udvalget og DHF’s bestyrelse d. 19. april, hvor Mikael Kold 
deltager begge steder. 

 
 
Punkt 2 Drøftelse af EHF – agentsagen   
 IHF’s regler er nu blevet ændret således at de indeholder de 

nye regler om agenter. 
 DF-H arbejder med sagen og mener at de danske klubber 

lever op til IHF’s regler. 
 Arbejder sammen med HSF på en ændring af 

standardspillerkontrakten, hvor ændringen indskrives ligesom 
andre opdateringer er på vej. 

 
 
Punkt 3    Orientering 

a. Formand 
Der er stort fokus på spørgsmål om trivsel og vejning.  
Der er nu vedtaget en ny struktur for DHF gældende pr. 
1. juli. 
Der afholdes EHF-møder i marts måned, hvor 
matchfixing er på agendaen. 
DHF har en kandidat til posten som økonomiansvarlig i 
DIF, når den nuværende stopper til foråret. 

 
b. Administration 

Intet. 
 

c. Divisionsforeningen 
Afvikler Final4 for både herrer og kvinder i nær fremtid. 
Forventer 7 t. tilskuere til herrekampene, mens der er tæt 
på udsolgt til kvindernes kampe, der afvikles i Silkeborg. 
Man har drøftet næste årsplacering af disse 
finalestævner. 



 

Fagudvalgene arbejder i 4 spor, hvor der også ønskes 
input fra DHF.  

 
 
Punkt 4    Evt. 
    Intet. 
 
  
 
Referatet godkendt. 
  
 
 
      
Morten Stig Christensen Jan Kampman         Kasper Jørgensen       
 
 
     _________________ 
 Henrik G. Larson              Daniel Grønhøj                Jan Larsen       
 
  


