
 

Brøndby d. 10. februar 2022 
  
  

Referat af møde nr. 4 2021-2022 i Udvalget for Professionel 
Håndbold torsdag d. 3. februar 2022, kl. 10.00 på Hotel Trinity, Gl. 
Færgevej 30, 7000 Fredericia 
 
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 Underskrift af referater fra møde 2 og 3 
 Referaterne blev underskrevet. 
 
Punkt 2 Status på Corona situationen, herunder beslutning om 

forholdsregler fremadrettet i relation til sygdom af 
udsættelse af kampe m.v.  

 FS gav en kort orientering om genplacering af de udsatte 
kampe.  

  
 Herudover foreslog FS, at bestemmelsen i LR § 68, stk. 6 om 

mulighed for udsættelse af kampe i en periode med 
samfundskritisk sygdom, skal videreføres. 

 Selvom Corona ikke længere anses for værende 
samfundskritisk sygdom, er smitten stadig meget høj – og 
dermed kan og vil den også fremdeles ramme 
håndboldspillere.  

 
 Beslutning: 

• Ordningen fortsætter for at sikre lige regler for 
alle. 

• Ordningen fortsætter frem til næste møde i Prof. 
Udvalget d. 11. marts, hvor udvalget må drøfte det 
videre forløb. 

• En forudsætning for afbud er dog fra nu, at der 
kun er tale om smittede spillere – og da mod 
behørig dokumentation fra Sundhed.dk 

• Der er tillid til, at klubberne ikke medbringer eller 
benytter spillere, der har symptomer 

• TC orienterer klubberne i sit nyhedsbrev 
 
 
Punkt 3 Status på next level processen og på arbejdet med love 

og regler, herunder beslutning om økonomisk fordeling 
af disse projekter. 



 

 Michael Kold er i gang med analysen og fremlægger snart sine 
anbefalinger.  

 I februar måned laves et spørgeskema til tilskuerne. 
 Michael Kold deltager i det kommende møde i Prof. Udvalget d. 

11. marts. 
 Der afholdes et møde med klubberne i slutningen af april.  
 
 FS orienterede om det igangværende lovarbejde, hvor 

advokatfirmaet til DHF har fremsendt en lang række spørgsmål, 
der nu skal besvares. Herefter afholdes et møde om sagen. Så 
kan advokatfirmaet efterfølgende begynde på redigeringen af 
materialet.  

 
 Beslutning: 

• Næste prof. møde ændres starttidspunktet fra kl. 10 
til kl. 13 med frokost fra kl. 12.30. FS ændrer i 
Outlook 

• Til dette møde inviteres hele Divisionsforeningens 
bestyrelse og DHF kan ligeledes invitere yderligere 
deltagere fra sin bestyrelse 

• Om økonomifordelingen af udgiften til lovarbejdet 
var der enighed om at DHF betaler for udgiften der 
vedrører lovene og Turneringsreglementet, mens 
udgiften for Ligareglementet deles. 

• Dog ansøges de klausulerede midler forlods om en 
stor del af beløbet. 

 
 
 
Punkt 4    Orientering 

a. Formand 
Der har været møde i Forum Club Handball, hvor 
agentordningen blev drøftet.  
Såfremt der indføres agentregler, skal der også være 
sanktioner. Men hvem skal håndhæve disse? 
Der er ikke truffet beslutning endnu. 
 
DIF arbejder med den politiske del af større 
mesterskaber. MOC har modtaget en indbydelse til at 
deltage i dette arbejde, hvor også Kulturministeriet 
deltager.  
 
Der kommer flere ændringer til spillereglerne for 
håndbold fra 1. juli 2022. Særligt for elitedelen betyder 
det en ændring til kravene til markering af midten af 
banen, hvor cirklen skal reduceres til en radius på 4 m.  
Skal reguleres i Ligareglementets kapitel vedr. reklamer.  
 
Enighed om at Jørn Møller Nielsen skal inviteres til et 
klubmøde hvor han redegør for alle ændringerne. 

 
b. Administration 

          Intet  



 

 
c. Divisionsforeningen 

Har gang i to store Final4 projekter. 
 
Slutspilsmodellen på kvindesiden er ved at blive revideret 
grundet en landskampsamling, der ikke fremgår af 
turneringskalenderen. 
Dette skyldes en kommunikativ misforståelse. Alle 
aktiviteter skal fremgå af turneringskalenderen. 
 
Er ked af at DHF har placeret en landskamp i Boxen 
ugen før Final4 – uden at have informeret DF-H om dette, 
herunder at man har forpasset evt. stordriftsfordele ved at 
have lavet nogle ting sammen om disse arrangementer. 
 
Fremover bør parterne tale bedre sammen om sådanne 
arrangementer.  
HMJ foreslog, at man bør kigge på en sammenlægning af 
eventfunktionerne for derved at opnå en synergi. 
Enighed om at der snarest afholdes et møde, hvor 
mulighederne for at hjælpe hinanden med marts 
arrangementerne drøftes. TC indkalder. 
 
Pokalernes status blev drøftet. Har vi for billige pokaler? 
Denne drøftelse blev ikke konkluderet, men det blev dog 
drøftet, at der skal kigges nærmere på et fastere setup 
omkring afvikling af DM-finaler m.v. 

 
Punkt 5    Evt. 
    Intet. 
  
 
Referatet godkendt: 
 
      
Morten Stig Christensen Jan Kampman         Kasper Jørgensen       
 
 
     _________________ 
 Mogens Mulle J.              Lars Peter Hermansen    Jan Larsen 

 
 


