Brøndby den 12. februar 2016
Journal nr. 1099-16-FS

Referat af møde nr. 3 2015-2016 i Udvalget for
Professionel Håndbold
Torsdag d. 4. februar 2016, kl. 09.00 hos Divisionsforeningen
Håndbold, Vesterballevej 5, 7000 Fredericia
Deltagere: Per Bertelsen (PB), Mogens Mulle Johansen (MMJ), Jens
Christensen (JC), Christina Nimand Hansen (CNH), Kasper Jørgensen (KJ),
Thomas Christensen (TC), Morten Stig Christensen (MOC) og Frank Smith
(FS).
Afbud fra Carsten Grønmann Larsen.
Sager til beslutning
Punkt 1

Godkendelse, opfølgning og underskrift på referat af
møde 2 d. 18. november 2015
Der var enighed om at det kommende møde i udvalget, d. 31.
marts, flyttes fra Brøndby til Fredericia.
JHF mangler at ændre teksten i overskriften på hjemmesiden
– Santander Cup. FS følger op på dette.
Referatet godkendt.

Punkt 2

Brug af hjelm
FS redegjorde for baggrunden for indførelsen af muligheden
for dispensation for målvogtere i 2009 til at bruge hjelm, når
der foreligger en lægeerklæring herfor.
MOC redegjorde for den meget store udfordring, der også er
på breddesiden, hvor der er stor risiko for at miste spillere,
såfremt muligheden for forebyggende brug ikke gøres mulig.
FS oplyste om man på breddesiden forventer at gennemføre
regelændring om at der ikke skal foreligge lægeerklæring,
hvorefter målvogtere frit kan anvende hjelm.
Udvalget besluttede efter en drøftelse, at brugen af hjelm for
målvogtere i eliterækkerne tillades uden at der skal foreligge
lægeerklæring. Dog gælder tilladelsen alene hjelme, der på
forhånd er godkendt i DHF.
Dette vil blive indskrevet i Ligareglementet for den kommende
sæson.

Punkt 3

Ændring af Ligareglementet vedr. reklame

Arbejdsgruppen mellem DF-H, DHF og TV-2 har afholdt
møde, hvor der blev opnået enighed om følgende ændringer
af det nuværende Ligareglement vedr. reklame:
Gulvet:
Fra den kommende sæson må anbringes 4 stk. gulvreklamer á 4
x 1 m. (Afprøves ved Final Four i den kommende weekend).
Det skal – jf. TV-aftalen – rettes i LR § 128, stk. 6, hvor ordet
”midt” (…anbragt MIDT mellem midterlinje..) er faldet ud.
Bander:
 Den samlede højde er fremdeles uændret er på 160 cm.
Dette betyder, at LED-bander kan være 80 eller 100 cm. 2.
række bande må da være enten 60 eller 40 cm. Med samme
højder kan faste skilte anbringes. Ens højde på skilte skal
iagttages på langside og kortender.
 Reklamer på trappetrin på langsiden er ok, men skal være den
samme sponsor.
 Alle faste skilte anbragt 3 m fra gulv eller højere på såvel
langside modsat masterkamera som på målenderne, er tilladt.
Dog må der ikke være tale om levende billeder. Såfremt der er
tale om rullebander, skal disse have skift med lange
intervaller.
TV-skærme:
 TV-skærme på langside og i målenderne SKAL hænge i min.
3 m højde fra gulvet. Såfremt skærmene kommer i TV-billedet,
må disse ikke vise levende billeder. Faste billeder er ok.
Såfremt skærmene i målenderne anvendes som måltavler, må
disse vise scoring og billede af spilleren.
Udvalget tiltrådte disse ændringer.
Punkt 4

Ændring af Ligareglementet vedr. økonomi, faciliteter og
uddannelse
Orientering om arbejdsgruppens overvejelser og konklusioner.
TC fremlagde arbejdsgruppens foreløbige konklusioner:
Uddannelse: DHF vil have at der skal sættes krav til
træneruddannelse i ligareglementet. Klubberne vil have at det
skal være klubbernes ret at vælge hvem man skal have som
træner.
Faciliteter: Et stort tema og et vigtigt punkt hvis elitehåndbolden
skal fremstå professionelt. Det er en stor problematik især hvis
kravene skal sidestilles med de sportslige krav på hvilken række
man kan spille i. DHF laver i dag invitationer til møder for hold
der rykker op - især 1. division, men også ligaklubber tager i mod
det. Man kan videreudvikle på en service der gør at klubberne i

god tid kan forberede sig på den nye række. Det er bare 100 %
uladsiggørlig at stille krav i forhold til fysiske rammer.
Økonomisk kontrol: Efter ”interview” med Per Lauridsen, er
gruppen enig I at den øgede service og agerende fra DHF’s
administration, gør at vi er på vej i den rigtige retning. Gruppen vil
derfor gerne indstille til at etableringen af udvalg for økonomisk
kontrol udsættes foreløbig. Man skal/ kan dog godt være mere
tydelig I hvad klubbernes og især deres revisorer skal angive i
forhold til reglementet som det er dag. Mange skal fremsende de
samme ekstra ting efter at have indsendt årsrapporten.
FS tilføjede, at det med Per Lauritsen er aftalt, at han
fremkommer med et forslag til en præciserende tekst til
Ligareglementets kontraktdel vedr. økonomi.
Udvalget drøftede sagen og besluttede, at:
Arbejdsgruppen arbejder videre med et krav om uddannelse,
samt dispensationsmulighed /overgangsordning.
Arbejdsgruppen arbejder videre med beskrivelse af visse krav
til faciliteter med en overgangsordning.
Der ikke arbejdes videre med etablering af en økonomisk
kontrolgruppe.
Sager til drøftelse
Punkt 5

Udmeldte stramninger i dommernes og observatørernes
indsats mod usportslig opførsel (bilag vedhæftet)
JC nævnte, at Bjarne Munk Jensen på klubmødet for damer,
kraftigt havde fremhævet, at det var DHF’s top, der havde
forlangt, at dommerne skulle skærpe indsatsen mod usportslig
opførsel. Klubberne fandt denne fremlæggelse noget
provokerende; idet det derved kan opfattes, at det er nogle få
personer, der sætter retningslinjerne.
PB redegjorde for sagen. Han henviste til at han og JC var
helt enige om at den opførsel, der kan iagttages fra spillere og
trænere var blevet for meget. Endvidere havde PB en snak
med CGL om sagen. Dernæst havde PB og CGL en snak med
formanden for DU, der var enig i, at der skulle strammes op.
DU-formanden nævnte herefter på DHF’s bestyrelsesmøde
hvilke opstramninger man ville gøre.
På dommersamlingen primo januar blev vist en lang række
klip, der viser eksempler på den adfærd, som er blevet for
meget.

Derefter blev man enige om de områder, hvor man ville
skærpe indsatsen. Dette er efterfølgende så meldt ud til
dommerne og klubberne.
Dommerne og observatørerne er kun blevet bedt om at
medvirke til at spillere og trænere opfører sig rimeligt.
Sager til orientering
Punkt 6

Meddelelser
a. Formand
To gode mesterskaber er nu afholdt; dels VM i DK og EM
i Polen. Begge super gode afviklinger. Der har været
mere spænding end tidligere.
PB orienterede om forskellige oplevelser, herunder
samtaler med aktører fra EM i Polen. Disse oplevelser er
god inspiration til det videre arbejde.
OL-kval for både herrer og damer afvikles i Danmark,
hvilket er fantastisk.
Budgetseminaret for bestyrelse og udvalg blev afholdt
med godt udbytte. Der foreligger nu et fornuftigt budget
for 2016. Regnskabet for 2015 forventes også at være i
overensstemmelse med det budgetterede resultat.
Der er desværre ikke i øjeblikket den fornødne økonomi til
at opretholde den internationale del af beach handball.
b.

Divisionsforeningen
Der afholdes Santander Final Four i den kommende
weekend. Der arbejdes med den endelige planlægning og
offentliggørelse af damernes Final Four i 2016.
Billetterne til den kommende weekend er næsten solgt,
idet der kun resterer 300 billetter til salg til søndagens
kamp. Det ser rigtig fornuftigt ud – også økonomisk.
Stor tilfredshed med afvikling og økonomi vedr. damernes
LP-finale i Silkeborg.
TC har nu afsluttet sin rundtur til klubberne. Den munder
ud i en workshop dag for klubberne.
God stemning i klubberne.
Der har været afholdt første møde med HS-F om
modernisering af spillerkontrakten. Også her er der god
stemning.
Divisionsforeningen kunne godt have ønsket sig, at
landstrænerne var repræsenteret ved pokalfinalen / Final
Four.

c.

Administrationen
FS oplyste, at der kun har været en kontrakt henvendelse
i weekenden op til 1. februar, hvor DHF’s administration
ekstraordinært havde holdt åbent. Ellers ikke den store
aktivitet med klubskifter lige op til denne dato.

Samarbejdet med klubberne fungerer rigtig godt.
MOC nævnte, at det tyder på at UFA har TVrettighederne og de kommercielle rettigheder til OLkvalifikationen. Dette kan være en udfordring, idet disse
kampe gerne skal vises på landsdækkende TV. Ligeledes
er det en udfordring, at DHF ikke selv har de
kommercielle rettigheder.
De nationale forbund vil og skal have stor
opmærksomhed på at man også selv skal have noget ud
af sådanne arrangementer på den kommercielle front.
Der har været en del mediefokus på begge vore
landstrænere.

Punkt 7

Status på løbende sager (vedhæftet)
Intet nyt.

Punkt 8

Evt.
Intet.

Lukket del:
Punkt 4 a
FS

Ansøgning om dispensation til brug af træner

