
 

Brøndby d. 23. marts 2022 
  
  

Referat af møde nr. 5 2021-2022 i Udvalget for Professionel 
Håndbold fredag d. 11. marts 2022, kl. 13.00 på Scandic Kolding, 
Kokholm 2, 6000 Kolding 
 
Deltagere:  Morten Stig Christensen (MOC), Jan Kampman (JK), Mogens 
Mulle Johansen (MMJ), Jan Larsen (JL), Kasper Jørgensen (KJ), Thomas 
Christensen (TC), Henrik M. Jacobsen (HMJ) og Frank Smith (FS).   
 
I punkt 1 og 2 deltog yderligere: Mikael Kold, Dorthe Ottesen, Thomas 
Knudsen, Thomas Renneberg-Larsen, Mads Winther, Henrik Dudek, Daniel 
Grønhøj, Mikael Bak og Lars Buhl 
 
Afbud fra Lars Peter Hermansen 

 
Dagsorden  
 
Sager til beslutning/drøftelse 
 
Punkt 1 og 2 Den valgte proces samt sammenfatning af grundlaget 

/udgangspunktet i Next Level (Mikael Kold) 
 Mikael Kold gav en grund og uddybende gennemgang af 

processen ligesom han fremlagde sine anbefalinger, der blev 
drøftet.  

 
 Der var konsensus om at bestyrelserne i hhv. DF-H og DHF 

skal være enige i indholdet førend dette præsenteres for 
klubberne. 

 
 De anvendte slides er efterfølgende fremsendt til udvalgets 

medlemmer.  
 
Punkt 3 Underskrift af referat fra møde 4 
 Referatet blev underskrevet. 
 
Punkt 4   Status på Corona situationen, herunder beslutning om 

forholdsregler fremadrettet i relation til sygdom af 
udsættelse af kampe m.v. (opfølgning på beslutning fra 
møde 4) 

   Anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen er nu, at man bliver 
hjemme, hvis man får Corona. Dermed ikke længere et krav.  

 
   Der var enighed om, at det ikke vil være muligt at håndtere 

udsættelse af kampe efter slutspillet, da de følgende kampe 
ligger meget tæt, ligesom Corona ikke længere er nogen 
samfundskritisk sygdom betegnet som en Pandemi. 

 
Beslutning: 

• Retten til udsættelse af kamp i tilfælde af 5 
Coronasmittede spiller ophører med afslutningen 
af grundspillet for ligaerne og 1. divisionerne 



 

• TC melder dette ud til klubberne via nyhedsbrev 

• Der udsendes derudover en information som en 
nyhed. TC laver et udkast, der drøftes med DHF’s 
kommunikationsafdeling. 

 
 
Punkt 5   Nyt Champions League format m.m. 
  DHF og klubberne laver en fælles henvendelse til EHF med 

forslag til ændringer til det eksisterende koncept og holdning 
til drøftelse/udmeldinger om fremtidige krav.  

 
Punkt 6    Orientering 

a. Formand 
FS gav status på lovarbejdet.  
Ligareglementet og lovene bliver revideret således at 
dette kan blive behandlet på rep.møde (lovene) og 
Ligareglementet i Prof. Udvalget inden sommerferien 
 
Ukrainesagen skal drøftes i bestyrelsen. Der søges en 
mulighed for en særlig ordning med spilletilladelse til 
Ukrainere. MOC har været i kontakt med DIF for at høre 
om generelle retningslinjer. 
 
På bestyrelsesmødet i morgen behandles forslag til 
tidsplan om implementering af nyt navn og logo med 
virkning fra 1. september 

 
 

b. Administration 
Intet. 
 

c. Divisionsforeningen 
Intet. 

 
   
 
Punkt 7  Evt. 

 Næste møde i udvalget er planlagt til 5. april. Der er flere   
afbud denne dag, hvorfor der var enighed om at aflyse. 

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


