
 

 

Brøndby den 15. februar 2017  
  
 
  

 
Referat af møde nr. 2 i Udvalget for Professionel 
Håndbold  2016-2017 
Torsdag d. 9. februar 2017, kl. 10.00 på DHF’s kontor, Brøndby 
Stadion 13, 2605 Brøndby 
 
 
Deltagere: Per Bertelsen (PB), Carsten Grønmann Larsen (CGL), Mogens 
Mulle Johansen (MMJ), Jens Christensen (JC), Poul Madsbjerg (PM), Thomas 
Christensen (TC), Morten Stig Christensen (MOC) og Frank Smith (FS).   
Ole F. Petersen (OFP) deltog i punkt 1. 
Jens Bertel Rasmussen (JBR) deltog i punkt 1 og 2.  
Der var afbud fra Kasper Jørgensen 
  
Sager til beslutning 
 
Punkt 1 Det årlige møde med Dommerudvalget 
 OFP nævnte, at det ofte er problematisk med at det er U-10 

spillere, der fungerer som gulvaftørrere.  
 
 Dommerudvalget har forud for mødet fremsendt en liste med 

ønske om ændringer i Ligareglementet, OFP gennemgik 
denne liste. 

 
 OFP ønskede, at det blev gjort obligatorisk med krav om lyse 

og mørke farver. Samt at hovedfarven på de normale 
spilletrøjer ikke må forefindes på skiftetrøjerne.   DHFs 
administration skal forlods godkende spilledragter og 
dommerdragterne.  Skal ske 2 x årligt samt ifm slutspillet. 
TC/FS arbejder sammen om disse ting.   

 
 Spørgsmålet om 2 holdofficials drøftet. Ifølge spillereglerne 

må kun en stå op. Hidtil har vi i Danmark fortolket, at det er 
tilladt for 2 officials at stå op. Denne fortolkning bortfalder.  

 
 Klubberne ønsker, at det fortsat skal være tilladt for 2 officials 

at stå op. 
 Konklusionen blev at der fortsat må stå 2 officials op – samt at 

der i de enkelte klubber, hvor der er problemer, skal løses 
lokalt via DF-H medvirken. 

 
 Dette indskrives i Ligareglementet, da der er tale om afvigelse 

fra spillereglerne.  
 



 

 

 Dommerudvalget ønskede, at observatørerne i kampe, hvor 
disse er påsat, skal foretage lodtrækning og godkende 
boldene. 

 Der var enighed om at følge spillereglerne på disse punkter, 
hvorfor det fremdeles er dommerne, der godkender bold og 
foretaget lodtrækning.  

    
 Dommerudvalget ønskede indskrevet i Ligareglementet, at 

farven på bolden skal afvige fra trøjerne på begge hold. 
 Primært finder Dommerudvalget, at den røde bold 

problematisk. Denne problemstilling drøftes nærmere i relation 
til Santander. Afgørelse på dette punkt udskydes til et senere 
møde. 

 
 OFP foreslog, at det skal være obligatorisk at anvende fløjten 

til slutsignalet fremfor det automatiske horn.  
 De pågældende haller med problemstillinger bør identificeres. 

Og her bør der sættes ind.  
 Der var enighed om at observatørerne / dommerne må 

underrette FS herom, når der konstateres et problem.  
 
 Tidtagerbordet ønskes kun at indeholde plads til 3 personer; 

tidtager/sekretær samt observatør.  
 PB oplyste, at dette spørgsmål behandles på møde med DF-H 

d. 3. marts.  
  
 Øvrige punkter på Dommerudvalgets liste indarbejdes i 

Ligareglementet, der i sin endelige form vedtages på møde i 
maj måned. 

 
 DU har besluttet, at en spiller, der vender sig om og brokker 

sig over en 2 minutters udvisning, skal dette medføre 
yderligere en 2 min. Udvisning.  

 
 OFP takkede DF-H for at kunne anvende Final Four stævnet 

som kursusmulighed for observatørerne. Dette var rigtig godt. 
Observatørerne ønsker dette gentaget den kommende 
sæson.   

 
 Beslutning: 

 Spilletrøjer og dommertrøjer godkendes administrativt 
i den kommende sæson.  

  Der arbejdes videre med Dommerudvalgets ønsker fra 
listen i forbindelse med udarbejdelsen af det 
kommende Ligareglement. 

 
 
Punkt 2 Det årlige møde med Disciplinærinstansen 
 JBR takkede for genindstillingen som vicepræsident for EHF’s 

Court of Appeal.  



 

 

 I Court of Appeal er der 7 dommere (mænd). EHF har 
vedtaget en ny regel om, at der skal være kvinder i alle 
udvalg. Der er nu 2 kvinder udpeget af EHFs Eksekutiv 
Komite i Court of Appeal. Dog er dette i modstrid mod EHF’s 
egne regler. Eksekutiv komiteen har på den baggrund 
besluttet, at den 2. kvinde fortsat er med – men kun som 
observatør.  

 Det er en meget spændende opgave at være med i Court of 
Appeal. 

  
 Der har været 17 sager i instansen indtil nu. Lidt flere end 

sidste år. Carsten Holm har deltaget i to måneder som 
substitut for Claus Mundus Pedersen, der har haft to 
måneders orlov. 

 
 Er tilfreds med at ankefristen til Appelinstansen er nedsat til 7 

dage. Også stor tilfredshed med de højere bødetakster. Der 
har ikke været sager om træneransættelser m.v. som en følge 
af de ændre kapitalkrav. Der har heller ikke været sageri 
relation til ændrede spilleregler.  

  
 Brug af video er en god regel, der anvendes i flere sager.  
 I bl.a. SUS-sagen, Ortega-sagen m.fl., har video været en 

rigtig god hjælp. 
 
 Ortega-sagen tog instansen op af egen drift, da der var tale 

om et slag. Det er sjældent, at udvalget selv tager sager op.  
 
 JBR fandt det også fint, at dommerne efter kampen ser video 

ifm. diskvalifikationer.  
  
 JBR oplyste, at Lemvig-Thyborøn sagen måske kunne have 

fået et andet udfald, såfremt det ikke havde været præceptivt 
at taberdømme ved brug af ulovlig spiller.  

  
 JBR fandt det relevant at få præciseret, hvor diskvalificerede 

spillere eller trænere må opholde sig. 
 
 JBR nævnte to sager, hvor spillere er indberettet for at sige til 

dommerne efter kampen ”I er så ringe”. Instansen finder, at 
det måske er lidt tynde indberetninger, da ”ringe” begrebet 
relaterer sig til dommernes faglighed fremfor det personlige. 

 Når indberetningen foreligger, skal sagen behandles.  
 Men er dommerne måske lidt for fintfølende? 
 
 FS tilføjede, at disse sager er sendt til DHF’s regelfortolker til 

orientering.  
 
 JBR tilføjede, at instansen er meget opsatte på at få 

gennemført sagerne grundigt og hurtigt. Samt at 
medlemmerne er meget glade for jobbet.  



 

 

 
 JBR nævnte, at der findes en 3. instans i EHF – ECCA 

(håndboldens højesteret) – hvortil alle sager kan indbringes. 
Ved indbringelse af sager fraskriver indbringeren sig retten til 
at indbringe sagen for en civil domstol.  

 Han tilføjede, at DHF har to personer udpeget til dette udvalg.  
 
 
 
Punkt 3 Godkendelse, opfølgning og underskrift af referat fra 

møde 1 d. 29. november 2016.  
  
 Beslutning: 

 Godkendt uden bemærkninger. 
 
Punkt 4 Beslutning om fordeling af EC-pladser, jf. drøftelse på 

møde 1, punkt 3. 
 Som udestående punkt er her spørgsmålet om hvorvidt en 

sidste EHF-Cup plads skal tildeles efter grundspillet eller til nr. 
2 i slutspillet (sølvvinderne). 

  
 Der var enighed om at FS kontakter EHF med en forespørgsel 

om hvorvidt vi selv kan disponere – eller om EHF har noget 
krav. 

 
 Ifald EHF har et krav, fastholdes at denne plads tilfalder 

sølvvinderen (eller den bedste placering herunder, der ikke er 
tilmeldt CL). 

  
 Beslutning:  

 Konkluderes endeligt på det kommende møde 
udvalget.      

 
Sager til orientering/drøftelse 
 
Punkt 5 Drøftelse af tilhørsforhold elitedommere  
 FS/TC havde udarbejdet et debatoplæg, der var udsendt til 

udvalget.   
 
 TC nævnte, at baglandet i DF-H finder, at såfremt man har et 

udvalg under Prof. Udvalget, så er det dette udvalg, der 
udpeger udvalgets medlemmer og fastlægger dets opgaver. 

 
 CGL spurgte DF-H om man – i givet fald – var indstillet på at 

dele dommerudgiften til driften af udvalget.  
 JCH nævnte, at DF-H ikke har forholdt sig til økonomi afledt af 

en flytning.  
  
 MMJ mente, at en regelfortolker er en person, der har denne 

rolle for såvel bredden som for eliten. Derfor bør 
vedkommende være udpeget af DHF. 



 

 

 Alle var enige herom. 
 
 PB nævnte, at han var bekymret for den vinkel, der kan 

anlægges, såfremt der bliver en sag med et i fællesskab 
udpeget dommerudvalg i relation til habilitet.  

 Endvidere spørgsmålet om hvad der sker, såfremt Prof. 
Udvalget ikke kan blive enige om en udpegning. Så skal der 
være en sag for DHFs repræsentantskab, hvilket kan hæmme 
driften af elitedommerudvalget.  

 
 PM fandt, at det virkelig er nødvendigt, at man får et tættere 

samarbejdsforum mellem klubber og dommere/observatører.  
 
 CGL var enig i, at der er brug for større åbenhed og en bedre 

dialog på dommerområdet. 
 
 PB gav en kort orientering om politiske drøftelser i relation til 

et kommende breddedommerudvalg samt om formandsposten 
i et evt. kommende elitedommerudvalg.  

 
 CGL fandt, at vi gennem mange år har haft ønsket om at få 

dommerne integreret som en del af spillets parter. Men at 
dette ikke er lykkedes.  

 
 CGL foreslog, at de tre modeller blev beskrevet for 

bestyrelsen til præsentation for DHF: 
 

1) DHF vælger formand og udpeger medlemmer 
2) Udvalget for Professionel Håndbold udpeger formand og 

medlemmer 
3) DHF vælger formand og udpeger lovfortolker. 2 

medlemmer udpeges af Udvalget for Professionel 
Håndbold 

   
Beslutning: 

  Ovenstående 3 modeller forelægges DHFs bestyrelse 
for derved at få drøftet det politiske standpunkt. 

  Punktet genoptages på det kommende møde i 
udvalget 

 
 
 
Punkt 6 Pandebånd / knæbind i internationale kampe og i 

Danmark 
 Hvad gør vi nationalt i den kommende sæson? Er der nyt 

internationalt? 
 IHF arbejder på at få bestemmelser om udstyr fjernet fra 

spillereglerne og sat ud i et separat reglement. Dette gør 
dispensation / tilladelse muligt.   

   
 



 

 

 Beslutning:  

 Der var enighed om at fortsætte med de hidtil 
gældende regler om generel dispensation til hjelme og 
pandebånd, indtil der foreligger noget nyt fra IHF. 

 
Punkt 7 To-do listen   
 FS gennemgik listen. 
  
 Der var enighed om at det ikke kan tillades, at der vises 

gentagelser på storskærm i hallerne. Dette er klubbernes 
ansvar. Såfremt klubberne tilslutter sig selve TV-produktionen, 
vil gentagelser kunne forekomme. Hvis klubberne derimod 
tilslutter sig signalet fra masterkamera, vil der ikke kunne 
forekomme gentagelser. 

 
 Beslutning: 

 Forbuddet indskrives i Ligareglementet 

 Punktet slettes fra to-do listen 
 
 
Punkt 8 Meddelelser 

a. Formand 
PB omtalte det afsluttede VM. 
 DHF har fået DA VM i 2023 i samarbejde med SWE og   
NOR. 
HA EM 2022 søges sammen med GER 
 Der arbejdes meget med at få breddehåndbolden i den 
rette struktur. Knæk Kurven projektet udløber snart. Der 
skal tages stilling til hvad der herefter skal ske.  

 
b. Divisionsforeningen 

Har indkaldt til klubmøde d. 21. februar, hvor TV-
kontrakten skal besluttes endeligt af klubberne. 
Dameklubberne drøfter ønsker til den kommende struktur 
denne dato. 
 
Den nye sportschef præsenterede sig på en god måde på 
klubmødet under Final Four i Aalborg.  
 

 
c. Administrationen 

MOC nævnte, at DHF stiller med en større delegation til 
klubbernes workshop d. 17. marts. 
DHF skal have ny udviklingschef, da Søren Simonsen 
stopper for at tiltræde en ny stilling i Tommerup. 
 
FS oplyste, at DHFs administration fremover vil behandle 
kontrakterne enkeltvis fremfor klubvis, hvilket vil medvirke 
til at forkorte sagsbehandlingstiden. 

 
  



 

 

Punkt 9 Evt.  
 TC omtalte workshop for eliteklubber med mange spændende 

temaer. Håber på stor opbakning. DHF og HSF er inviteret. Er 
ved at brygge p å programmet. 

 
 Ide til et kursus, netværk eller uddannelse for nyere 

klubledere/direktører. Det handler om opkvalificering af den 
enkelte person. Gennemsnits funktionsperioden for en 
klubdirektør er 2.6 år. TC arbejder med Arne Buch og 
Syddansk Universitet om dette tiltag. Klubberne er meget 
positive overfor ideen. 

 Spørgsmålet er om DHF’s Uddannelsesudvalg kunne være en 
interesseret medspiller. 

 
 Har kigget på muligheden for at optimere salget på de 

medieplatforme, som vi har. Taler med bl.a. TV2 om dette.  
 
  
Referatet godkendt:   
 
 
       
Per Bertelsen  Poul Madsbjerg         Jens Christensen       
 
 
      
Mogens Mulle J.                Carsten Grønmann 
 
 
  


