Brøndby den 23. maj 2017

Referat af møde nr. 4 2016-2017 i Udvalget for Professionel
Håndbold
Onsdag d. 17. maj 2017, kl. 10.00 på DHF’s kontor, Idrættens Hus,
Brøndby Stadion 13, 2605 Brøndby
Deltagere: Per Bertelsen (PB), Carsten Grønmann Larsen (CGL), Mogens
Mulle Johansen (MMJ), Jens Christensen (JC), Kasper Jørgensen(KJ), Thomas
Christensen (TC), Morten Stig Christensen (MOC) og Frank Smith (FS).
Der var afbud fra Poul Madsbjerg.

Dagsorden
Sager til beslutning
Punkt 1

Godkendelse, opfølgning og underskrift af referat fra
møde 3 d. 4. april 2017
Beslutning:
 Godkendt uden bemærkninger.

Punkt 2

Udpegning af formand og medlemmer til det kommende
elitedommerudvalg
Der var enighed om at udpege Bjarne Munk Jensen som
formand for udvalget.
JCH ønskede at få drøftet den overordnede
opgavevaretagelse i det kommende udvalg. Han fandt, at
udvalget bør være et politisk udvalg. De administrative
opgaver bør ligge i administrationen.
Det med dommerne aftalte udviklingsudvalg bør også ligge i
regi af dette udvalg. Divisionsforeningen har en person, som
man gerne vil stille til rådighed for udvalget, såfremt det f skal
udføre de politiske opgaver. (DF ønsker at indsætte Poul
Madsbjerg).
Der er enighed om at der ikke skal sidde aktive dommere i
elitedommerudvalget.
CGL fandt det vigtigt, at få afgrænset det kommende udvalgs
opgaver.
JCH undrede sig over en i TV udmeldt beslutning fra DHF’s
dommerledelse om ikke at bringe dommerlyd. Han fandt, at
det var en opgave for Prof.udvalget at forholde sig til, da man
er fælles om at levere produktet til tv.
PB oplyste, at der er tale om at dommerne frit kan vælge at
anvende mikrofoner. Og at det har været et fravalg fra de
enkelte dommerpar i nogle af de seneste kampe.

KJ nævnte, at vi pludselig ikke kan levere varen længere til
vores største samarbejdspartner. Klubberne skal involveres,
når der træffes beslutninger, der involverer klubberne i
sådanne sammenhænge.
PB var af den klare overbevisning, at med den kommende
struktur, vil sådanne spørgsmål høre til under dette udvalg.
JCH fandt det meget betænkeligt, at meldingen fra TV
kommer om manglende dommerlyd – uden at der er sket en
konkret udmelding fra DHF. Dette stiller os alle i en lidt penibel
situation.
PB fastslog, at der ikke er sket nogen ændringer i forhold til
retningslinjer for dommerlyd. Det er til enhver tid
dommerparrets egen afgørelse, hvorvidt de vil bære
mikrofoner eller ej.
Beslutning:
 Bjarne Munk Jensen er udpeget som formand for
Elitedommerudvalget
 PB og JCH afholder snarest et møde med Bjarne
Munk Jensen, hvor de nærmere detaljer og
medlemmer af udvalget drøftes nærmere. Efter
mødet udsendes udkommet til endelig
godkendelse af UFPH.

Punkt 3

Udpegning af formand og medlemmer af
Disciplinærinstansen for en 2-årig periode
FS indstillede, at den nuværende instans genudpeges for en
2-årig periode, jf. i øvrigt DHF’s love, § 22. stk. 1.
Beslutning:
 Disciplinærinstansen og suppleanter genudpeges
for en 2-årig periode.
PB bemærkede, at den eksisterende alders begrænsning på
70 år skal drøftes nærmere i DHF. Der er ikke et DIF krav
herom.

Punkt 4

Godkendelse af Ligareglement 2017-2018 samt forslag
modtaget fra DF-H d. 10. maj om 1 DD
FS oplyste om de mest gennemgående ændringer i det
fremlagte forslag til Ligareglement, og henviste her til
turneringsstruktur og regler om afslutning af kamprapporten
umiddelbart efter det tekniske møde.
Alle foretagne ændringer er beskrevet i et dokument (såkaldt
forarbejde), hvorved der fremover er langt bedre mulighed for
at kende baggrund og tidsfaktor for ændringer. Dokumentet er
tænkt som et internt arbejdsdokument.

Der var ingen bemærkninger til Ligareglementet, der derfor
blev vedtaget.
Derudover blev DF-H’s forslag om turneringsstrukturen i 1DD
drøftet. Fra sæson 2018-2019 udvides DHL til 14 hold. DF-H
ønsker fortsat, at damernes elitegruppe samlet indeholder 26
hold. 1 DD ønskes derfor ændret fra 14 til 12 hold.
Det største issue i den sammenhæng, er derfor nedrykning og
evt. kvalifikationsspil mellem 1. og 2. division.
DF-H’s forslag har været drøftet med Turneringsudvalget
f.s.v.a. op-/nedrykning mellem 1. og 2. division.
TU har meddelt, at man finder løsningen med 3 direkte op- og
nedrykkere (såfremt puljevinderne er oprykningsberettiget)
samt kvalifikationskampe mellem 1. div. Nr. 9 og det bedste af
de 3 2. div. Hold, der placerer sig som nr. 2 (internt spil i regi
af TU).
Såvel DHF som DF-H kunne acceptere denne løsningsmodel.
Der er ingen ændringer i op- og nedrykningen mellem 1 DH og
2 DH.
Beslutning:
 Ligareglementet 2017-2018 er vedtaget,
 Fra sæson 2018-2019 har 1 DD 12 hold.
 I sæson 2018-2019 rykker 3 hold ned i 2. div. Og
erstattes af 3 puljevindere (hvis de er
oprykningsberettiget). 1 DD nr. 9 spiller mod det
bedste af de 3 som nr. 2. placerede hold i 2.
division bedst af 3 kampe om en plads i 1 DD.
Disse ændringer beskrives i Ligareglementet for
2018-2019 – og har ingen indflydelse på turnering
2017-2018.
 Der er ingen ændring i spillet mellem 1 DH og 2 DH.
Punkt 5

Godkendelse af retningslinjer for tilrettelæggelse af
turneringen
Udvalget drøftede den foreslåede samtidige afvikling af 5. og
6. runde.
Der har været store indvendinger mod dette forslag fra TV2,
ligesom klubberne ikke er helt begejstret. En gennemførelse
vil give et væsentligt dårligere produkt for TV. Dette er
betænkeligt, når henses til den (endnu en gang) meget
spændende afslutning på slutspillet.
Der var enighed om at teksten ændres til minimum 6. runde.
Planlægningsudvalget må så overveje 5. runde i
planlægningen.
Der var endvidere en drøftelse af hvorvidt det ville være
hensigtsmæssigt, at ændre slutspillet til at de to puljevindere
ville få fordel af hjemmebane i kamp 1 og kamp 3 i finalen –
for ligeledes at eliminere tanker om at kunne overveje styrken
af sin indsats i de sidste kampe.

DF-H var dog af den overvejende opfattelse, at grundspillets
placering skal være afgørende og tillægges den største værdi.
Beslutning:



Punkt 6

Retningslinjer for tilrettelæggelse af turneringen
blev godkendt med rettelse af teksten til ”minimum
6. runde i litra h) 7).
Grundspillets placering er fortsat afgørende for
hjemmebanefordel i kamp 1 og evt. kamp 3 i finalen
ved pointlighed.

Godkendelse af retningslinjer for observatører (bilag)
FS gennemgik det forelagte forslag til retningslinjer. Største
ændring er forhold omkring afslutning af kamprapporten og
krav til arrangerende forening om print af denne efter teknisk
møde.
Beslutning:
 Retningslinjer for observatører blev godkendt.

Sager til orientering/drøftelse
Punkt 7

Drøftelse af barsel
TC orienterede om at der nu nedsættes en arbejdsgruppe i
klubregi, der vil arbejde videre hen mod evt. at oprette en
fond, som klubberne kan trække på.

Punkt 8

Drøftelse af begrebet challenge i dansk håndbold samt
evt. nedsættelse af arbejdsgruppe
TC oplyste, at man har talt med klubberne om ønsket om
challenge. Der er stor forskel på opfattelsen af dette blandt
klubberne. Et par klubrepræsentanter har meldt sig, TV2 vil
gerne deltage ligesom Bjarne Munk Jensen har tilbudt at
deltage.
CGL fandt, at man i dette udvalg tidligere har besluttet at følge
IHF’s spilleregler. Ved at indføre dette, vil man afvige fra IHF
spilleregler.
Der var enighed om at afvente til senere med at nedsætte en
arbejdsgruppe.

Punkt 9

Evaluering af turnering 2016-2017
Forløbet af turneringen blev drøftet.
Klubberne har gjort en stor indsats for at få hallerne fyldt. Der
har været fine tilskuertal. En fantastisk afslutning på
turneringen.
Der har aldrig været flere TV-kampe, hvilket dog ikke har
påvirket tilskuertallene negativt.

DF har fået udarbejdet en undersøgelse fra IDAN om hvorfor
folk kommer i hallerne. Denne undersøgelse har ikke givet et
konkret svar. Tværtimod er der stor forskel. Kan være
geografisk betinget.
CGL fandt, at det er svært at være dommer med den
eksponering og mange gentagelser. Dette rejser hele tiden
negativ kritik mod dommerne.
TC fandt, at vi har nogle rigtig dygtige dommere, men at den
stigende fokus naturligvis fylder mere i mediebilledet.
JCH fandt at der bør være et stærkere samarbejde mellem
dommere, observatør og trænere.
FS oplyste, at der har været et rigtig godt og gnidningsfrit
samarbejde med klubberne. Der har atter været nedgang i
sager, der skal behandles i Disciplinærinstansen.
JC nævnte, at der er stor ros fra klubberne for samarbejdet
med DHF’s administration.
Punkt 10

Meddelelser
a. Formand
PB orienterede om en ny status på VM strukturen fra 1.
januar 2018. Formentlig samme struktur på U- og Y.
PB og FS har afholdt et møde med Select. Boldene er
(alle mærker) i produktionsleddet blevet 1 – 1½ cm
mindre, hvilket betyder et højere tryk. Der arbejdes nu
mod løsningsmodeller på dette område.
PB er særdeles glad for DHF’s nye kortbaneprojekt. Til
stor gavn og glæde for alle.
Har deltaget på DIF’s årsmøde. Her blev det oplyst, at
Team Danmark og DIF har opnået enighed om et
nationalt elitecenter på Østerbro med filialer i Aalborg og
Kolding.
b.

Divisionsforeningen
Har afholdt klubmøde i forgangne uge, hvor processen
om indstilling af ændret struktur i 1 DH har været drøftet.
Afholder årsmøde torsdag d. 8. juni om aftenen.

c.

Administrationen
FS:
Der afholdes møde for de nye eliteklubber samt Aarhus
United 23. og 30. maj.
To nye kontraktklubber er blevet godkendt; HH Elite og
Aarhus United. Sidstnævnte har lånt Skovbakkens licens
til dameliga holdet.
MOC:
Omtalte udsendelsen med Søs Søby.

MOC og Ulrik Larsen (Ishockey) har rykket DIF for
udmeldinger om hovedskader. Forhåbentlig kan vi få et
materiale at arbejde videre med inden sommerferien.
Punkt 11

To-do listen
FS gennemgik listen.

Punkt 12

Evt.
CGL takkede for samarbejdet gennem mange år.

Referatet godkendt:
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