Brøndby den 26. september 2017

Referat af møde nr. 1 2017-2018 i Udvalget for Professionel
Håndbold
Onsdag d. 20. september 2017, kl. 09.00 på Hotel Trinity, Gammel
Færgevej, 7000 Fredericia
Deltagere: Per Bertelsen (PB), Jan Kampman (JK), Mogens Mulle Johansen
(MMJ), Jens Christensen (JC), Poul Madsbjerg (PM), Kasper Jørgensen(KJ),
Thomas Christensen (TC), Morten Stig Christensen (MOC) og Frank Smith
(FS).

Dagsorden
Sager til beslutning
Punkt 1

Godkendelse, opfølgning og underskrift af referat fra
møde 4 d. 17. maj 2017
Beslutning:
• Godkendt uden bemærkninger

Punkt 2

Eksponering af partier og kandidater ved regions- og
kommunalvalg i november måned
Udvalget drøftede den hidtidige dispensation til at navne- og
partier må nævnes, ligesom der må nævnes en tagline.
Eksempelvis ”Støtter sporten”, ”Går ind for grøn energi”
Enighed om at gøre dette er en permanent beslutning og i
forlængelse af den tidligere givne dispensation.
Sagen er tjekket hos DIF, der ikke ser nogen hindring i den
nuværende lovgivning på området. Endvidere er det ikke selve
TV-udsendelsen hvori den politiske reklame optræder.
Reklamen er blot en del af den ramme, hvorfra udsendelsen
transmitteres.
Beslutning:
• Der er nu permanent tilladelse til, at der må
anvendes reklame for politiske partier og for
kandidater til kommunal- og folketingsvalg, når
blot disse reklamer ikke indeholder opfordringer
eller egentlige politiske budskaber.

Punkt 3

Eliteregnskab og dommerudviklingstilskud
DF-H ønsker at der skal være et fælles ansvar for det budget,
der vedrører det eliteområdet. DF-H ønsker at der er fælles
forståelse for dette regnskab. At man skal have indflydelse på
både indtægter og omkostninger.

PB nævnte, at han lægger mødebudgettet for udvalget i
relation til øvrig budgetlægning i DHF.
JCH nævnte, at klubberne i Dommeraftalen har givet tilsagn
om et tilskud på 100 t. kr., hvoraf man nu har betalt ca. 48 t.
kr.
PB nævnte, at DHF har bidraget med den del, der er
budgetteret for 2017.
Klubbernes store udfordring er primært deltagergebyret, der –
som vedtaget i DHF’s bestyrelse – fremskrives årligt med en
fast procentsats.
KJ nævnte, at DF-H ønsker fuld indsigt i hvorledes indtægter
og udgifter anvendes. PB mente, at dette dog allerede nu er
tilfældet, idet også baggrunden for samtlige indtægter og
udgifter er fremlagt for TC ved et møde mellem ham og DHF’s
økonomichef.
PB nævnte, at dette spørgsmål skal drøftes i DHF’s
bestyrelse, der må træffe beslutning om hvorvidt der skal ske
en ændring af budgetproceduren, herunder den praktiske del.
Beslutning:
• PB tager dette spørgsmål med til DHF’s bestyrelse,
hvorefter punktet genoptages på det kommende
møde.

Sager til orientering/drøftelse
Punkt 4

Nyt fra møde i dommerforhandlingsgruppen
TC nævnte, at der er afholdt et møde ”åbent for alle spillets
parter” d. 7. september, hvor udviklingsområdet blev drøftet.
På mødet deltog både trænere, spillere, dommere og klubfolk.
Turneringsopstarten fyldte dog en del af mødet. Dette
resulterede i udsendelse af en præcisering af nogle ting (brev
af 8. september fra DF-H og Elitedommerudvalget til
klubberne).
PB nævnte i den forbindelse, at al kommunikation til klubberne
fra dommerdelen, skal gå via DHF (Prof. Udvalget) og gerne i
samarbejde med DF-H. Men det er ikke hensigtsmæssigt, at
DF-H melder ud om disse ting – uden om DHF.
MOC tilføjede, at det er vigtigt, at alle beslutninger vedr.
elitedelen, træffes i Prof. Udvalget. At dette er et fælles
ansvar.

Der var stor enighed om at have fælles beslutninger og at
afstemme information til parterne.
Der var endvidere enighed om at der fremover inviteres en
DHF-person (politiker eller ansat) med til disse møder.

Punkt 5

Fortolkning af love og regler
Det har været en frustration, at beslutninger truffet i Prof.
udvalget hurtigt bliver til mange forskellige fortolkninger hos
klubfolk og observatører.
Der var en stor drøftelse af trøjefarver. Det har været et ønske
fra flere sider, at der skulle være en tydelige forskel på
holdenes farver. Det var således ikke kun et ønske fra TV.
Der var enighed om at diskussionen om trøjefarverne kunne
have været undgået, hvis Prof. Udvalget havde foretaget en
samlet udmelding af beslutningen og årsagen her til.

Punkt 6

Meddelelser
a. Formand
PB omtalte sommerens ungdomsmesterskaber.
Danmarks kamp mod Frankrig i U-16 er af eksperter
udråbt som den bedste gennem de seneste 12-16 år i den
alderskategori.
Super god indsats og resultat af ungdomsholdene.
MOC roste klubberne for at have arbejdet godt med de
unge spillere.
PB nævnte, at han nu vil kigge franskmændene lidt over
skulderen, idet de er super gode på alle fronter og går
foran med investeringer og udvikling.
VM 2019 arrangementet er i fulde omdrejninger. Danmark
spiller indledningsvis en kamp i København og dernæst i
Herning.
Semifinaler afvikles i Hamburg, medens finalen afvikles i
Herning.
PB omtalte endvidere HA EM 2020-2024.
Der afholdes IHF kongres i Tyrkiet i november måned.
Der forventes genvalg til præsidentposten. Der er flere
kandidater til vicepræsidentposten.
Der er en svensk kandidat til posten som treasurer.
Til posterne som præsident for de forskellige
kommissioner er der kun en kandidat til hver.
b.

Divisionsforeningen

JCH spurgte til hvorledes DHF så på rollen som
arbejdsgiver for landsholdene.
PB nævnte, at DHF ikke betragtes som arbejdsgiver – og
ikke ønsker dette. DHF har alene en kommerciel
rettighedsaftale med Håndboldspillerforeningen.
Divisionsforeningen og Håndboldspillerforeningen har et
godt samarbejde.
Har en aftale om at tale nærmere om problemstillingen
hjernerystelse med Håndboldspillerforeningen.
Der er aftalt et møde med topklubberne i relation til de
europæiske turneringer og tilrettelæggelse af disse. Til
disse møder er inviteret folk fra DHF, der er repræsenteret
internationalt.
JCH spurgte til evaluering af den af IHF indførte 7 mod 6
regel. PB svarede, at der er sket en evaluering af denne
regel efter OL samt efter VM i Frankrig. Evalueringen har
været positiv.
MOC bemærkede, at der ikke har været nogen henvendelse
til DHF i anledning af en evaluering.
Har nu lavet lederuddannelsen – og har modtaget tilmelding
fra 14-15 personer; dels klubdirektører og dels personer
ansat med kommercielle baggrund.

c.

Administrationen
MOC nævnte, at der nu er ny sportschef,
kommunikationschef og udviklingschef på plads i
organisationen. Det er en fantastisk mulighed for at få
udviklingen bragt i en ny retning. Tre meget spændende,
nye mennesker.
DHF er på samme måde som fodbold i gang med nogle
let læselige bøger. Det overskud, projektet måtte
indbringe, er med Håndboldspillerforeningen aftalt at gå til
et spændende projekt. Der anvendes nogle af
spillerprofilerne til projektet.
MOC omtalte sagen om de dopingdømte russiske spillere.
DHF overvejer, hvorvidt den planlagte træningslejr i
Rusland med ungdomsspillerne, gennemføres eller ej.
MOC nævnte, at nogle spillere er gået i medierne med
budskab om at DHF ikke gør noget ved hovedskade

problemstillingen. Nogle af disse spillere er nu inviteret
ind til en dialog, for at oplyse om fakta.
DIF er ved at have et forskningsresultat på dette område.
DIF er anmodet om at fremskynde dette.
Ishockey har formidlet en kontakt til
Hjernerystelsesforeningen.
Ishockey har en læge ude til alle arrangementer.
MOC bemærkede, at 7 mod 6 reglen kan medvirke til at
øge risikoen, da målmanden ofte skal styrte ind på banen
og kaster sig efter bolden. Med fare for at støde ind i
stolper og lignende.
PB omtalte et tidligere afholdt møde med Select om
boldstørrelser og tryk. Sagen tages op i IHF i slutningen
af oktober måned.
Måske skal trykket i bolden være en del af regelsættet.

FS orienterede om udfordringer med at afslutte
kamprapporterne korrekt ude i hallerne. De
holdansvarlige tjekker ikke op på rapportens indhold før
den godkendes. Dette giver en del fejlregistreringer, som
der efterfølgende rettes henvendelse om efterfølgende.
Der strammes nu op på kravene til de holdansvarliges
pligt til at kontrollere.
Nogle klubber har ikke helt forstået, at speaker og DJ ikke
længere må sidde ved dommerbordet – og årsagen hertil.
Punkt 7

To-do listen
Ingen bemærkninger.

Punkt 8

Evt.
Intet.
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