Brøndby d. 5. juli 2021

Referat af møde nr. 9 2020-2021 i Udvalget for Professionel
Håndbold onsdag d. 23. juni, kl. 09.00 virtuelt på Teams
Deltagere: Per Bertelsen (PB), Jan Kampman (JK), Lars Peter Hermansen
(LPH), Mogens Mulle Johansen (MMJ), Kasper Jørgensen (KJ), Thomas
Christensen (TC), Morten Stig Christensen (MOC) og Frank Smith (FS).
Afbud: Jan Larsen

Dagsorden
Sager til beslutning/drøftelse
Punkt 1

Afledte konsekvenser af sagen om Aarhus Håndbolds
konkurs
Drøftelse af konsekvens af bl.a. 15 hold i ligaen, endelig
indplacering og placeringsbonus m.v.
TC nævnte, at det til klubberne er meldt ud, hvordan TVindtægten skal fordeles, idet den er planlagt til 14 hold, men
at der nu bliver 15 hold.
Tilsvarende gælder et ligasponsorat, hvor der er et yderligere
hold til at dele det.
Placeringsbonussen har Ribe tidligere taget til indtægt ud fra
udmelding om placering.
Følgende beløb kan blive en merudgift for DF-H som en
afledet konsekvens af et ekstra hold i ligaen:
TV-penge
Andel af ligasponsorat
Evt. ekstra placeringsbonus
I alt

365 t. kr.
140 t. kr.
75 t. kr.
580 t. kr.

Der var en god og konstruktiv drøftelse af problemstillingen.
Der var enighed om, at Ribe-Esbjerg HH kan have haft en
berettiget forventning om at modtage de 75 t. kr., ligesom
Mors-Thy Håndbold kan have en berettiget forventning at
modtage dette beløb svarende til holdets endelige placering
på 9. pladsen.
TC oplyste, at det er normalt, at klubberne lover spillerne en
del af pengene. Bonussen er tiltænkt at give en opmuntring
for at gå ind i kvalifikationskampene.
Beslutning:
• Der var enighed om at placeringsbonus i dette
konkrete tilfælde bør tilfalde såvel Ribe-Esbjerg
HH som til Mors-Thy Håndbold.

•
•

Punkt 2

Der var enighed om at deltagergebyret for det
ekstra hold, 118 t. kr. forlods fragår de 580 t. kr,
hvorefter restbeløbet deles mellem DF-H og DHF
Denne model skal DHF’s bestyrelse dog
godkende på møde d. 24. juni (hvilket DHF’s
bestyrelse godkendte)

Elitedommeraftalen
Orientering om status på forhandlingerne, samt drøftelse af
økonomien i aftalen.
TC oplyste, at DF-H lægger op til en aftale af et års varighed
med honorarernes udgangspunkt i den hidtidige aftale, år 4
Dommer- og observatørudgifter samt udgift til
disciplinærinstansen opkræves fremdeles a’conto og opgøres
efter var varmeregnskabsmodellen (dog kun i grundspillet).
Dommerlandstræner aftalen er tidligere godkendt med en
samlet udgift på 600 t. kr.
Udgiften fordeles til DF-H med 25 %, DHF med 25 % og
klubberne med 50 %.
Fordelingen af de 50 % til klubberne fordeles med 45 % til
Herreligaklubberne, 35 % til Kvindeligaklubberne, 15 % til 1
DH og 5 % til 1 DD.
Elitedommerudvalget styrer budgettet og udgifterne i
forbindelse med dommerlandstræneren.
FS bemærkede, at deltagergebyrerne ikke pristalsreguleres
til den kommende sæson, på grund af Corona.
Til sæson 2022-2023 vil deltagergebyrerne atter blive
pristalsreguleret, ligesom DHF’s andel af observatørudgifter
vil blive indregnet heri.

Punkt 3

Ligareglementet 2021-2022
Forslag til Ligareglement med oversigt over ændringer til
godkendelse.
Herunder ønskes taget stilling til spørgsmålet om brug af lange
tights. Ifølge IHF’s udstyrs oversigt (afsnit 10) er disse ikke
tilladt, men dette forbud har ikke været håndhævet.
Udvalget skulle også tage stilling til hvor mange medaljer, det er
rimeligt at modtage under hensynet til spillertrup og staben
omkring holdet.
Tidligere har holdet modtaget 25 medaljer, men der er ofte
bestilt flere medaljer (for egen regning).

Der var en god debat om klubbernes ønske om at afskaffe
reglen om at kun en træner må stå op. PB fastslog, at dette er
IHF’s spilleregler, hvorfra der ikke kan afviges.
Endvidere gav flere udtryk for, at der er alt for meget brok fra
spillernes side over kendelser i kampene. Men især nogle
trænere er næsten konstant stående ved dommerbordet for at
kommentere/brokke sig over kendelserne. Når dette brok ikke
stoppes, så fortsætter det gennem kampen.
PB var helt enig og oplyste, at han havde indskærpet overfor
Bjarne Munk Jensen og EDU, at der skulle strammes op overfor
trænernes adfærd.
LPH opfordrede til at konsekvensændre Håndbolddamerne
(landsholdet) til Håndboldkvinderne. MOC oplyste, at der
arbejdes med dette. Men det er en større proces med også at få
ændret de sociale platforme m.v.
Udvalget var enige om, at en ophævelse af 15. februar reglen i
Santander Cup, gav en utilsigtet mulighed for forstærkninger til
de afsluttende kampe.
Beslutning:
• Der udleveres 35 medaljer pr. hold (guld, sølv og
bronze i DM samt guld og sølv i Santander Cup). Der
kan IKKE bestilles yderligere medaljer
• Der var enighed om at brugen af lange tights er
tilladt. Der laves en passus herom i følgeskrivelsen
til IHF’s udstyrsreglement
• Den indstillede undtagelse fra 15. februar reglen i
Santander Cup kan ikke imødekommes. 15. februar
reglen skal fortsat gælde for alle hold
• Ligareglementet blev herefter godkendt
Punkt 4

Propositioner for dansk deltagelse i EC-turneringer
Forslag til ændring af propositionerne – rækkefølgende for
indstilling til European Handball League
I dag er rækkefølgen at der til EL tilmeldes:
1. Vinderen af pokalturneringen (Santander Cup)
2. Vinderen af grundspillet
3. Bedst placerede hold i grundspillet
Foreslås ændret til
1. Vinderen af grundspillet
2. Vinderen af Santander Cup
3. Bedst placerede hold i grundspillet
Grunden hertil er, at vi i dag kun har en plads i CL, der jo
naturligt tilfalder den danske mester.

Når vi søger en opgradering i form af endnu et hold til CL, er
dette hold vinderen af grundspillet.
Men når vi overfor EHF tilkendegiver, at vinderen af grundspillet
kun er hold nr. 2 på vores liste over indstillede til EL, så giver det
signalforvirring.
Derudover har indstillingsrækkefølgen betydning for hvornår
holdet træder ind i EL.
Det først indstillede hold indtræder sidst (oftest i 3. runde – lige
før gruppespillet – alternativt direkte i gruppespillet).
Det vil give mere sportslig mening, at det er grundspilsvinderen,
der må anses at være blandt de bedste hold, der derfor bør
træde sidst ind.
Beslutning:
• Udvalget tiltrådte forslaget, hvorefter
grundspilsvinderen fremover tilmeldes som nr. 1 og
vinderen af Santander Cup som nr. 2
• Der var enighed om at spørgsmålet om indstilling til
EC-turneringerne også skal indgå i en kommende
debat om turneringsstruktur.
Punkt 5

Orientering
a. Formand
PB opfordrede til at man i klubberne arbejder på at sikre,
at henvendelser til DHF kommer fra ledelsen i klubberne,
ikke fra vrede trænere.
LPH var helt enig. Han foreslog, at der tages en dialog
med bestyrelsesformænd og direktører om
kommunikationen. Er et overordnet problem. Det
ødelægger vort produkt.
Han ønskede, at der bliver lagt en plan for hvordan vi
kommer det til livs.
Enighed om at vi taget det op som et særskilt punkt på et
møde efter sommerferien.
b. Administration
DHF er på sponsorjagt. Har lavet en dating proces med
en række virksomheder. Har givet god respons fra en
række virksomheder. Så der er mange interessante
potentielle samarbejdspartnere i spil.
Mark Diasso har desværre opsagt sin stilling, da han er
blevet hentet til Red Bull. Han har været meget værdsat
for sit SO-ME arbejde.
c. Divisionsforeningen
Vil gerne starte en proces op om turneringsstrukturen
med inddragelse af alle relevante personer. For at sikre

et rigtig godt helikopterperspektiv med henblik på at
kunne komme med et godt forslag.
Projektet skal starte efter sommerferien og slutte ved
juletid.
DHF bliver også involveret i projektet.
Har drøftet spørgsmålet om hvorvidt Corona protokollen
fortsat skal anvendes. DF-H kommer med et oplæg efter
sommerferien.
Punkt 6

Evt.
Intet.
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