
 

Brøndby d.16. september 2021 
  
  

Referat af møde nr. 1 2021-2022 i Udvalget for Professionel 
Håndbold onsdag d. 8. september 2021, kl. 10 på DHF’s kontor, 
Brøndby Stadion 13, 2605 Brøndby   
 
Deltagere:  Morten Stig Christensen (MOC), Jan Kampman (JK), Lars Peter 
Hermansen (LPH), Mogens Mulle Johansen (MMJ), Kasper Jørgensen (KJ), Thomas 
Christensen (TC), Henrik M. Jacobsen (HMJ) og Frank Smith (FS).   
 Afbud fra Jan Larsen 
 

Dagsorden  
 
Sager til beslutning/drøftelse 
 
Punkt 1 Underskrift af referater fra tidligere møder 
 Referaterne blev underskrevet. 

 
Herunder blev drøftet: 
 
Møde med klubberne og EDU – 41 personer deltog. Indholdet på 
mødet var bl.a. orientering om at dommere og observatører vil have 
skærpet fokus på ro på bænkene, herunder også at kun en træner 
må stå op og coache. 
 
Der er nu lavet ansættelsesaftaler med de tre personer, der 
varetager dommertræner funktionen. 
 
Udvalget drøftede EDU’s organisatoriske tilknytning. Herunder var 
der et ønske om at få EDU formanden tættere på – og ønskede at 
han fra tid til anden deltog i Prof. Udvalgets møder.  
 
Udvalget drøftede endvidere den kommunikative situation med 
samspillet mellem klubbernes ledelsesmæssige beslutninger og 
trænernes udmeldinger i medierne.  
Der skal være mere fokus på at sikre, at det er beslutningstagerne 
der deltager, når klubberne samles til beslutningsmøder. 

 
 
Punkt 2 Generel drøftelse af fremtiden 
 Mødeafholdelse:  
 Indhold og materialer skal være styret af de to direktører. 
 Fremadrettet kan også afholdes temamøder – uden driftsindhold.  
  
 Beslutning: 

• Enighed om dette 
 

Struktur: 
Der skal arbejdes videre med en løsningsmodel for samarbejdet 
mellem DHF og DF-H. MOC foreslog, at de to direktører laver et 
fælles oplæg til Prof.udvalget. 
 
Beslutning: 

• Enighed om at TC og HMJ laver et oplæg, der skal 
præsenteres på et kommende møde. Oplægget skal 
indeholde en tidslinje. 



 

 
Good governance: 
Vi bliver udfordret på mange områder i dag. DIF har netop udgivet 
en flot strategi på det internationale område. Denne strategi 
publiceres til alle i internationale funktioner, så man kan gøre sig 
indholdet bekendt. 
Efterfølgende skal vi også selv have en good governance strategi. 
MOC udsender materiale til relevante.  
FS undersøger hvem vi har på internationale poster i alle 
sammenhænge.  

 
 Beslutning:  

• Mødekalenderen tages op af HMJ og TC til 
gennemgang.  

 
   
Punkt 3                  Drøftelse af det videre arbejde med  

•   Fremtidens krav for eliteklubber, herunder kapitalkrav til 
genindførsel fra sæson 2022-2023 

•      Turneringsstruktur 
 
TC præsenterede udkast til procesplan (vedhæftet dette referat til Prof. 
Udvalget), der indeholdt krav til det sportslige set up, krav til det 
administrative set up, krav til faciliteter, kampafvikling, økonomiske 
krav og turneringsstruktur. 
 
Der startes med kick off møde omkring 1. oktober med en ekstern 
facilitator. Der bør nedsættes en bredt funderet arbejdsgruppe med 
møde ca. hver 3. uge. 
Arbejdsgruppen afslutter med en indstilling til Prof. Udvalget til 
beslutning omkring 1. april 2022.  
 
Spørgsmålet er om der skal være forskel på herrer og kvinder? 
Hvor bredt kan vi favne; skal vi også have 2.-3. division med og evt. 
ungdom? 
Hvordan sammensættes arbejdsgruppen? 
 
Beslutning: 

•   Der skal hyres en facilitator, der i snit kan bruge en 
arbejdsdag pr. uge.  

•      Arbejdsgruppen skal helst være nedsat inden kick off 
mødet og møder skal være aftalt 

•      TC laver en plan indeholdende økonomisk ramme for en 
ekstern facilitator. 

•      TV2 bør være en del af kick off mødet  

•      I arbejdsgruppen skal indgå medie eksperter, 
kommercielle personer samt klubber, DHF m.fl. 

•      Der arbejdes videre med Michael Kold som potentiel 
facilitator 

•     DHF melder tilbage til TC om medlemmer til 
arbejdsgruppen 

•      FS tjekker lovgrundlaget med tidsfrist for 
turneringsmæssige ændringer 

 
 

 
Punkt 4 Status på arbejdet med love og regler 
 Opfølgning på drøftelse i DHF’s bestyrelse på møde d. 7. september.    



 

 
 JK oplyste, at bestyrelsen i går besluttede at iværksætte arbejdet – 

den store model fra tilbuddet fra Andersen og Partners.  
 Der var enighed om, at sager ikke kan undgås. Men at teksten og 

indholdet bliver skarpere, vil være en stor hjælp. 
 
 Beslutning: 
 

•      DHF tager kontakt til Andersen og Partnere for et møde 
om det videre forløb.  

•      Når alt er aftalt, bliver der udsendt en nyhed om det 
igangsatte arbejde. Afsenderen er Prof. Udvalget og 
bestyrelsen 

 
  
 
Punkt 5 Udpegning af 2 medlemmer og 1 suppleant til Appelinstansen   
  
 Beslutning: 

•     Genudpegning af Karsten Madsen og Katrine Fruelund. 
  

Der er ikke nogen kandidat til posten som lægmands suppleant. 
 
Punkt 6    Orientering 

a. Formand 
DIF har udtrykt meget stor ros til DF-H og specifikt TC for 
samarbejdet under Coronaen. Samarbejdet har gjort, at 
idrætten har stået godt i denne periode.  

 
b. Administration 

FS orienterede om status på reklamereglementet, herunder 
brug af halnavne. Drøftes videre med henblik på det 
kommende reglement for sæson 2022-2023, herunder evt. 
implementering i kravsspecifikationerne.  

 
c. Divisionsforeningen 

TC orienterede om udfordringerne ved Aalborgs deltagelse i 
Super Globe (IHF) i relation til Santander Cup. Aalborg kan 
derfor ikke spille på den planlagte pokalkampdato.  
Det er til stor gene for afviklingen af Santander Cup, at det ikke 
har været muligt at planlægge sig ud af denne deltagelse.  

 
Punkt 7    Evt. 
    Intet. 
 

   
Referatet godkendt 
 
      
Morten Stig Christensen Jan Kampman         Kasper Jørgensen       
 
 
     _________________ 
 Mogens Mulle J.              Lars Peter Hermansen     
 


