Brøndby d. 28. oktober 2020

Referat af møde nr. 2 2020-2021 i Udvalget for Professionel
Håndbold, tirsdag d. 20. oktober 2020, kl. 13.00 på Hotel Trinity, Gl.
Færgevej 30, 7000 Fredericia
Deltagere: Per Bertelsen (PB), Mogens Mulle Johansen (MMJ), Jan Larsen (JL), Lars
Peter Hermansen (LPH), Kasper Jørgensen (KJ), Thomas Christensen (TC), Morten
Stig Christensen (MOC) og Frank Smith (FS).
Afbud fra Jan Kampman

Dagsorden
Sager til beslutning
Punkt 1

Underskrift af referater fra møde nr. 1 d. 2. september 2020
Referatet blev underskrevet.

Punkt 2

Forslag fra EDU om indførelse af rød zone (bilag), herunder
opsamling på Corona status og tiltag m.v.
EDU har fremsendt en henvendelse, hvoraf det fremgår, at man
foreslår indført en rød zone. I denne zone må kun opholde sig
personer, der er testet eller som bærer mundbind.
Desuden indeholder henvendelsen en Corona optimering med
hensyn til afvikling af teknisk møde.
Beslutning:
•
Der indføres ikke en rød zone
•
Tidtagere, sekretærer og gulvaftørrere skal bære
mundbind under kampen
•
Klubberne opfordres til at drage omsorg for, at alle,
der kommer tættere på udskiftningsområderne og
tidtagerbordet end en meter, bærer mundbind
•
Teknisk møde kan afvikles med et minimum af
deltagere og således, at udeholdet fremsender sin
holdopstilling forinden kampen
•
Deltagerne i teknisk møde bærer mundbind
•
Der skal være størst mulig afstand ved tidtagerbordet
mellem tidtager, sekretær og observatør
•
Ovennævnte tiltag kommunikeres snarest ud til
klubberne – og indskrives i Corona vejledningen
Udvalget blev orienteret om flytninger af kampe, hvor der primært i
1. division er aftalt en række flytninger ud fra de gældende
flytteregler. Dette grundet de særlige omstændigheder der gør sig
gældende ved at de fleste 1. divisions spillere også har et civilt
arbejde at tage hensyn til.

Sager til orientering/drøftelse
Punkt 3

Prof. udvalgets lovmæssige status
FS havde oplistet udvalgets status i lovene, der kort blev
gennemgået.

Punkt 4

Sexisme i håndbold
DIF har arbejdet med en kampagne om sexisme.
DHF vil fremover indhente børneattester for alle
udviklingskonsulenter samt ansatte i udviklingsafdelingen.
Emnet skal også indarbejdes i DHF’s personalehåndbog.
Det er meget vigtigt, at vi alle reflekterer over hvordan vi opfører os.
DIF har netop lanceret et materiale til breddeidrætten. DHF kigger
nærmere på dette materiale for at kunne lave noget til
håndboldforeningerne på breddesiden.
Der var enighed om at opfordre klubberne til at italesætte
problemstillingen.

Punkt 5

Dobbeltroller i håndbold
På agentdelen bør der være en international licensordning.
Har tidligere været gennemført i Danmark. Men ordningen blev
hurtigt afskaffet, da den ikke blev overhold.
Har man en dobbelt rolle som både agent og som leder i en klub,
kan dette give udfordringer.
Udvalget var enige om, at der ikke umiddelbart kan lovgives om
dette. At man må tage de konkrete sager, hvis de opstår.

Punkt 6

Struktur i Kvindeligaen (Bambusa ligaen)
Divisionsforeningen har modtaget en henvendelse fra nogle klubber
med ønsket om en strukturændring i Bambusa ligaen.
Udvalget drøftede spørgsmålet. Umiddelbart kunne DHF godt se
ligaen mest hensigtsmæssigt reduceret til 12 hold i 2022.
Punktet tages på dagsorden til udvalgets kommende møde. Begge
parter må inden da drøfte dette issue i eget bagland.

Punkt 7

Meddelelser fra:
a. Formand
Stor udfordring med afvikling af EM – ikke mindst på grund af
den meget omfattende og omkostningskrævende Corona
protokol. Omkostningsfordelingen drøftes med EHF.
Der arbejdes med et forslag til tilskuere i tråd med Superliga
ordningen.
Har været til møde hos Kulturministeren om åbenhedsgraden
af regnskaber for events. På mødet blev også drøftet
håndboldens udfordringer med alene at kunne lukke de op til
500 personer ind – uagtet den enkelte arenas fysiske rammer.
Der er dog indkaldt til et særligt møde med embedsfolk i
ministeriet i anledning af EM i Herning / Frederikshavn.
b.

Administration
Internationale ungdomsturneringer bør aflyses. Dette er drøftet
med en række andre nationer, hvor der er en tilsvarende

holdning. Det er meget omkostningskrævende, idet en
tilsvarende Corona protokol skal lægges ind over.
Der bør være stærkt fokus på at få gennemført senior
mesterskaber, både af sportslige og kommercielle årsager.
EHF træffer beslutning i nær fremtid. IHF har indtil videre
fastholdt deres ungdomsturneringer.
c.

Divisionsforeningen
Der er ved at blive stille i klubberne. Næsten ingen tilskuere,
ingen ture til kampe og ingen opringninger til kontoret. Dette er
bekymrende.
Det er altafgørende for klubberne, at der fortsat er mulighed for
økonomiske hjælpepakker.
Kigger på de to Final4 arrangementer til foråret.

Punkt 8

Tilføjelser til dagsordenen og evt.
LPH foreslog, at der kunne laves en fælles idrætslig video med
stjernerne. Budskabet er at idrætten holder sammen. Og at vi
savner tilskuerne. MOC tager ideen med til DIF.
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