
 

Brøndby d. 19. januar 2022 
  
  

 
Referat af møde nr. 3 2021-2022 i Udvalget for Professionel 
Håndbold torsdag d. 6. januar 2022, kl. 13.00 på Teams 
 
Deltagere:  Morten Stig Christensen (MOC), Jan Kampman (JK), Lars Peter 
Hermansen (LPH), Mogens Mulle Johansen (MMJ), Jan Larsen (JL), Kasper 
Jørgensen (KJ), Thomas Christensen (TC), Henrik M. Jacobsen (HMJ) og 
Frank Smith (FS).   
  

 
Dagsorden  
 
Sager til beslutning/drøftelse 
 
Punkt 1 Status på Corona situationen, herunder udsatte kampe i 

HTH-ligaen og evt. Bambusa-ligaen 
 FS oplyste, at 16 kampe i HTH-ligaen er blevet udsat grundet 

Corona.  
  
 Kampene er nu alle genplacerede. Det betyder, at i alt 22 

kampe er flyttet, idet der har været nogle nødvendige øvrige 
flytninger. Ligesom klubberne selv har ønsket nogle 
flytninger. 

 
 Dette er konsekvensen af, at GOG og Aalborgs kampe 

forlods er blevet genplacerede i relation til nationalt og 
internationalt program. 

 
 Klubberne har taget godt imod det udsendte forslag til nyt 

program – uden dog at alle har været begejstrede. Forslaget 
er afstemt mellem FS og TC. 

 Programmet gøres nu endeligt ved indtastning i morgen – 
fredag. 

 
 I Bambusa-Kvindeligaen er pt. 7 kampe udsat. Vi afventer 

kampene d. 7.-9. januar samt runden d. 12. januar før vi ser 
hvordan situationen ser ud med henblik på at få de udsatte 
kampe genplacerede. 

 
 Der har været divergerende udmeldinger på fra de forskellige 

klubber, idet nogle havde ønsket helt at udsætte runder, 
mens andre gerne ville gennemføre. 

  
 Der var enighed om at Prof.udvalgets beslutning om at 

gennemføre flest mulige kampe var den rette, når man kigger 
på problematikken med at genplacere kampene. 

 
 Der opleves ofte forskellige udmeldinger fra en klub, når det 

dels er træneren, der udtaler sig – og når det er direktøren, 



 

der udtaler sig. Dette er med til at signalere uenighed, hvilket 
vi bør være mere fokuserede på.  

 
 Enighed om at TC og FS skal forsøge at præcisere 

retningslinjerne for afbud grundet Corona overfor klubberne. 
Det gælder ikke skadede spillere og kun spillere fra 1. holds 
truppen m.v.  

 Vigtigt at præcisere, at vi arbejder ud fra fælles interesser. 
 
 LPH nævnte, at der er noget forskellig holdning til test af 

spillere. Er det rimeligt, at man lægger det ud til den enkelte 
spiller? Klubberne bør have mere ansvar for dette. 

 Bør vi sætte krav om test og vilkår? 
   
 TC afholder møde med Erhvervsstyrelsen bl.a. om dækning 

af testudgifter. 
 
 Vi kan formulere testkrav, men vi kan ikke sanktionere det. Er 

skrevet til klubberne med en opfordring fra DF-H.  
 JL foreslog TC at indkalde klubberne til et Teams møde. For 

at skærpe opmærksomheden på dette.  
 
 Beslutning: 

• TC indkalder til Teamsmøde i starten af næste uge 
(tirsdag) til klubberne, hvor man også vender 
forslaget om at skulle aflevere en underskrevet 
erklæring på at alle spillere er testet. 

 
 
Punkt 2 Status på strukturarbejdet i DHF og i relation til Prof. 

udvalget 
 Jobopslag er nu udsendt. Forventes besat omkring 1. marts.Der 

har allerede været en del telefoniske henvendelser om det 
opslåede job. Er opslået på DHF.dk samt Stepstone og 
Jobindex. 

 
 Der vil formentlig kunne opstå et overlap i relation til projekt next 

level, så der sikres en forbindelse på de to projekter.  
    
 
Punkt 3 Status på fremtidens økonomiske krav til eliteklubber, 

herunder status på nuværende ophævelse af regler 
 Punktet blev ikke drøftet, da en foreliggende problemstilling 

er løst. 
  
 
Punkt 4    Orientering 

a. Formand 
Forum Club Handball har drøftet agenthonorar. Men 
endnu ingen afklaring. Terminerne for kampe drøftes 
også i dette forum. MOC fandt, at hverdagskampe ville 
være bedst for det nationale produkt. Men det drøftes 



 

blandt de europæiske klubber at få de internationale 
kampe tilbage til weekenden. 
JL fandt dog, at det fungerer meget fint med 
hverdagskampe i CL. KJ tilsluttede sig dette.  
LPH vil fortsat gerne spille CL-kampe i weekenden. 
Enighed om at de internationale kampe koster kampe på 
TV2-Sport – og dermed også seere.  
 
TC nævnte, at der er en evaluering af spilsystemerne på 
herresiden i gang med henblik på sæson 2023. Men det 
er ikke alle, der bliver hørt. Klubberne bliver hørt, men 
ikke forbundene.  
 
JL fandt, at holdningen blandt herre- og dameklubberne 
bør afstemmes på et kommende møde med klubberne, 
så man officielt kan melde dette til Club Forum Handball. 
 
Der skal en ny formand til for DHF’s TU, idet den 
nuværende formand, Anders Fredsgaard, er ansat som 
foreningskonsulent i JHF, kreds 5.  
Bestyrelsen har besluttet, at bestyrelsesmedlem Troels 
Hansen, varetager rollen som tovholder indtil en ny 
formand udpeges – evt. senest på 
repræsentantskabsmødet i juni måned. 

 
DHF’s bestyrelse har afholdt et bestyrelsesseminar på 
turen til DA VM i Spanien. Her var Mads Winther 
facilitator for at skabe et endnu bedre fundament for 
fremtidens bestyrelsesarbejde. 

 
b. Administration 

FS oplyste, at vedr. arbejdet med love og regler, 
forventer advokaterne at være færdig med 
gennemlæsning inden for 14 dage. Herefter har de rigtig 
mange spørgsmål, som FS kan afklare. 
Herefter påbegynder de gennemskrivningen. 

  
HMJ oplyste, at den nye kommunikationschef, Ann Lykke 
Davidsen, starter 17. januar. 
 

c. Divisionsforeningen 
Den første fase af next level fast – analysedelen, er i fuld 
gang. Der er gennemført en række interviews. Andre 
interview er aflyst pga Corona.  
Mikael Kold er meget positiv og forventer at kunne 
præsentere en analyse i starten af marts måned.  
Finansieringen af Mikael Kold – og et par andre projekter, 
er endnu ikke helt aftalt. Faktureres i første omgang til 
DHF.    

 
Punkt 5    Evt. 

DIF vil gerne have håndbold med i Veteran Match projektet. 
MOC har deltaget i nogle møder om dette. Men DF-H skal 



 

være en del af projektet, vis håndbold skal være med, da 
arbejdet jo foregår ude i klubberne.  
TC deltager i et møde i Bjerringbro i nær fremtid, hvor det 
drøftes om der kan være noget synergi med Veteran Match 
projektet på herresiden – eller på Mærk Jobbet kampagnen. 
Dette har dameklubberne været en del af, hvor der er skabt 
30 jobs. 
Enighed om at MOC bliver siddende i Styregruppen, hvor 
TC så er på sidelinjen. 
 
DHF er gået ind i et samarbejde med Danmarks 
indsamlingen, hvor begge nuværende landshold og også 
tidligere landshold er involveret i dette arbejde. Der er lavet 
en aftale med Mærsk, at de donerer et beløb pr. scoret mål i 
denne weekend, ligesom de har hyret et par kvindelige 
landsholdsspillere til projektet.  

 
 

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

 


