Brøndby den 5. december 2017
Referat af møde nr. 2 2017-2018 i Udvalget for Professionel

Håndbold
Mandag d. 27. november 2017, kl. 13.30 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 1 d. 20. september 2017 (bilag)
TC bemærkede, at der har været afholdt to dommermøder; et
hvor spillets parter var samlet og et møde med udgangspunkt i
forhandlingsgruppen og udviklingsarbejdet.
Endvidere bemærkede TC, at baggrunden for ønsket om et
eliteregnskab og ønsket om at være medansvarlig for
budgetdelen, er, at DF-H også ønsker at have medindflydelse
på hvorledes klubbernes penge bruges.
Beslutning:
•
Referatet blev godkendt og underskrevet.

Punkt 2

Kommissorium for Elitedommerudvalgets
udviklingsgruppe
Kommissoriet er blevet til efter to møder i Udviklingsgruppen.
Elitedommerudvalget har haft nogle bemærkninger, som de
ønskede indarbejdet. Dette er nu på plads.
PB nævnte, at der altid har været en god dialog med
Dommerforum, men at Dommerforum ikke er en etableret del
af DHF-systemet. Det er meget fint, at man afholder møder
med Dommerforum, men denne gruppe er og bliver en
interesseorganisation uden for DHF.
Derudover skal DHF også være en del af kommissoriet
således at også DHF som beslutningstager er en del af
gruppen. DHF og DF-H skal være ligeberettigede partnere på
området.
Opbygningen er: Elitedommerudvalget derunder
forhandlingsudvalget og derunder dommerudviklingsgruppen.

PM undrede sig over at DHF ikke vil have Dommerforum
skrevet ind, når det accepteres, at de deltager i møderne.
Han tilføjede, at dette udvalg alene er et udvalg, der skal
arbejde med nye ideer. Der foreligger ikke nogen
forhandlingskompetence.
JK fandt, at da man nu har nedsat et egentligt
elitedommerudvalg, er der jo et udvalg, der direkte har
ansvaret for dommerne.
FS foreslog, at Dommerforum blev erstattet med
”repræsentanter for de aktive dommere”.
Beslutning:
•
DHF indskrives som en del af denne gruppe
•
Der sættes ikke antal personer på
•
Dommerforum slettes og erstattes af
”repræsentanter for de aktive elitedommere”
•
Det tilrettede kommissorium udsendes med dette
referat.

Punkt 3

Økonomi til udviklingsgruppen
DF-H har bevilget 100 t. kr. årligt over 4 år.
DHF har taget de 100 t. kr. ud af budgettet. Men har besluttet,
at Elitedommerudvalget skal fremsendes en
projektbeskrivelse og ansøgning om midler konkret, når
projekterne foreligger.

Punkt 4

Aldersgrænse for dommere i elitegruppen
PM nævnte, at der er en meget ung elitedommergruppe. Det
har dog givet stor succes, at man forud for denne sæson har
oprykket et ”midaldrende” par fra 1. division. Parret har gjort
det rigtig godt.
Der skal også være nogle dommere med rutine og livserfaring.
PM ønskede, at der skulle være en mulighed for at give en
aldersdispensation for et år ad gangen.
PB nævnte, at det tidligere dommerudvalg rent faktisk havde –
og denne kompetence. Samt at det nye elitedommerudvalg
stadig har denne kompetence.
Beslutning:
•
Elitedommerudvalget har kompetencen til i det
nødvendige omfang at dispensere fra
alderskravet

Endvidere blev dommerkørsel i Herreligaen drøftet. PM var
betænkelig ved en forventet stigning som en følge af at
dommerne i et større omfang blev sendt rundt i landet.
Under mødet fremkom imidlertid opkrævning for
dommerhonorar og kørsel for 2. halvdel. Denne var næsten
helt identisk med 1. halvdel. Der var derfor ikke grundlag for at
nære skepsis.

Punkt 5

Dansk Håndbold Award show – fremlæggelse af koncept
samt tilsagn om opbakning
PB nævnte, at der har været afholdt møder med fodbold og
ishockey. Her har muligheden for at afholde et fælles koncept
og et fælles arrangement.
PB nævnte endvidere, at der i denne kreds er talt om et fælles
sponsorkoncept. Når der afvikles landskampe, inviteres de to
øvrige forbund med – med mulighed for at invitere sponsorer
med.
Tilsvarende gælder på ture til udlandet.
Dette kunne måske resultere i at der kommer flere varer på
hylderne.
TC nævnte, at håndbolden bør have et større fokus. Daniel
Svensson har aftalt med Divisionsforeningen, at han tager en
snak med klubberne på baggrund af sin erfaring som
professionel håndboldspiller.
TC nævnte, at DF gerne ville arrangere et awardshow, hvor
DF og DHF i fællesskab kunne hædre de, som man kunne
blive enige om. Man er sikker på, at det allerede kunne gå i
luften i juni måned 2018.
Et endeligt koncept til fremlæggelse for klubberne d. 11.
januar, er ved at blive udarbejdet – og præsenteres for DF’s
bestyrelse d. 5. december.
Der arbejdes med at søge tilskud fra kommuner o.l., ligesom
der søges en location, der kan håndtere de mange deltagere.
Alle ligaklubber skal inviteres med deres hold.
TV2 Sport er positiv overfor ideen. Men har gjort opmærksom
på, at produktionen bliver dyrere, når man afholder eventen på
locations, hvor der ikke i forvejen er lys og lyd (som
eksempelvis Wallmans og Dokken).
Såfremt DF skal gennemføre awardshowet, skal det være et
100 % arrangement – og da over 3 år. Alternativt ventes til
2019.

MOC fandt ideen god, at der bør være i samarbejde mellem
DF, HSF og DHF men at det bør være en betingelse, at TV2
tager hele produktionen.
TC nævnte, at en placering i Midtjylland med mulighed for
bespisning af ca. 1000 gæster – og med plads til yderligere
1000 gæster.
DHF er positiv overfor ideen.
TC tager den videre dialog med Henrik M. Jacobsen.

Sager til orientering/drøftelse
Punkt 6

Europæiske forhold, status, fælles møde samt fælles
udmelding om emnet.
Der er nu indkaldt til et fælles møde, der afholdes d.d.
Formålet med mødet er få rettet fokus på hvad der er fakta.
Der florerer en del rygter.
Der deltager i alt 11 klubber / 20 personer.
PB nævnte, at DHF for snart 10 år siden satte sig det mål, at
man som en af verdens største håndboldnationer. Dette er nu
ved at være opnået.
Men at det at man når op i toppen af hierarkiet også gør, at
man ikke bare kan kæmpe sit lands sag. At man her også er
forpligtet til at tænke og handle på vegne af EHF eller IHF.
Klubberne sidder også og tænker på, hvad de får ud af at der
sidder nogle danskere på internationale topposter.
Der er lavet en aftale mellem klubberne (nogle klubber)
(Forum Club Handball) og EHF uden om alle andre
interessenter.
MOC opfordrede til at klubberne fik en klar strategi for hvordan
man sikrer sig bedst mulig indflydelse i det europæiske,
ligesom man sikrer sig, at informationer blev delt.
Enighed om at TC på aftenens møde laver en introduktion og
at man derefter sørger for at dele viden.

Punkt 7

Meddelelser
a. Formand
PB omtalte kort IHF-kongressen.

b.

Divisionsforeningen
Arbejder med det kommercielle setup. Samarbejdet med
UFA udløber medio 2020.
Har afviklet de første dage af det nye lederkursus ultimo
oktober. Har et super godt samarbejde med SDU. Der er
15 deltagere på kurset.
MOC nævnte, at DHF også ønsker en tæt kontakt med
forskningsmiljøet – både på bredde- og eliteniveau.

c.

Administrationen
FS nævnte, at speakers placering ved dommerbordet
samt problematikker omkring trøjevalg nu synes løst

Punkt 8

To-do listen
Intet nyt.

Punkt 9

Evt.
PB nævnte sikkerhedsproblematikken i forbindelse med
ligakampe. Han nævnte eksempler på tilskuerne, der sidder
alt for tæt på bænkene.
Der var stor enighed om at der bør være nogle standardkrav til
haller i ligaen. At disse ting bør indføres – dog med en vis
indkøringsfrist.
TC nævnte, at man kan søge erfaring i Sverige, der har
arbejdet med disse ting i en del år.
TC/FS arbejder videre med sagen.
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