
 

Brøndby d. 11. maj 2022 
  
  

Referat af møde nr. 6 2021-2022 i Udvalget for Professionel 
Håndbold tirsdag d. 3. maj 2022, kl. 10 på Teams 
 
Deltagere:  Morten Stig Christensen (MOC), Mogens Mulle Johansen (MMJ), 
Jan Kampman (JK), Jan Larsen (JL), Kasper Jørgensen (KJ), Lars Peter 
Hermansen (LPH), Thomas Christensen (TC), Henrik M. Jacobsen (HMJ) og 
Frank Smith (FS).   
  

  
 
Dagsorden  
 
Sager til beslutning/drøftelse 
 
Punkt 1 Forslag til ændring af op- og nedrykning mellem 1. og 2. 

division   
 Forslaget forelægges også DHF’s bestyrelse på møde 

ligeledes 3. maj. 
 
 Divisionsforeningen var ikke ubetinget begejstret for 

ændringen med baggrund i 3 oprykkere, der ikke 
nødvendigvis har vundet rækken, men kunne dog acceptere 
det.  

  
 Beslutning: 

• Forslaget blev godkendt 
  
 
Punkt 2 Forslag til Ligareglement 2022-2023    
 FS gennemgik de foreslåede ændringer af Ligareglementet.  
 Der var et par rettelser til det fremsendte.  
  
 Beslutning: 

• Ligareglementet blev godkendt med disse 
rettelser  

 
   
Punkt 3 Dommeraftale 2022-2023 
 Der foreligger nu en aftale om elitedommernes og 

observatørernes vilkår gældende for den kommende sæson. 
 

Alt observatør honorar overgår nu til klubberne.  
 Træningskampe på hverdage før kl. 18, aflønnes med halvt 

honorar, hvilket dog kun gælder dommere fra 
elitedommergruppen. Dommer fra de underliggende rækker 
aflønnes med normalt honorar for træningskampe. 

 
 Beslutning: 

•     Udvalget tog aftalen til efterretning 



 

 
 
Punkt 4   ”Neutral” medalje ceremoni ved DM-finaler  
  TC oplyste, at det   stadig bør være en klubafvikling, men der 

skal være en mere tydelig ramme i forhold til afvikling (skilte, 
konfetti, guldhatte etc.). Forslaget er derfor at udbygge den 
tidligere beskrivelse af form og ramme. 

  
  Beslutning: 

• Enighed om at der i klubregi skal laves et oplæg til 
en køreklar ceremoni 

• TC laver et oplæg 
 

  Der var nogen drøftelse og enighed om, at pokalerne ikke er i 
en acceptabel standard. Alt for ofte går de i stykker.  

 
   Beslutning: 

• Pokalernes standard skal hæves væsentligt fra og 
med sæson 2022-2023 

  
      
Punkt 5    Drøftelse af mail af 5. april fra MOC vedr. players agents 
    Der var en grundig drøftelse af problemstillingerne i mailen 

fra Forum Club Handball om afregning af agenter. 
   Der var enighed om at ordningen ikke kan gennemføres uden 

at det er belyst hvilke sanktioner der er – og hvem der kan 
sanktionere. Desuden enighed om at det beskrevne system 
formentlig ikke kan gennemføres alle steder. 

  Der skal derfor yderligere oplysninger til. 
 
  Beslutning: 

• TC taler med kolleger i Tyskland samt med herre- 
og kvindeklubberne i Danmark 

• MOC retter henvendelse til generalsekretærerne i 
Frankrig og Tyskland med henblik på at få oplyst, 
hvorledes disse forbund forholder sig 

• Emnet drøftes i Forum Club Handball mødet under 
Final4 i Køln 

 
Punkt 6    Orientering 

a. Formand 
MOC nævnte, at strukturændringsprocessen i DHF nu er 
i fuld gang med ansættelsen af den nye projektleder, Tina 
Foged, der er i fuld gang med en lang række møder. 

 
b. Administration 

FS: 
DHF har udbetalt et beløb til Next Level som første rate.  
 
Lov- og regelprojektet koster 350 t. kr. Heraf dækker DHF 
forlods 200 t. kr., der søges fra de klausulerede midler. 
Den resterende udgift tillige med den samlede udgift til 



 

Next Level foreslås delt mellem DHF og 
Divisionsforeningen.   
 
Beslutning: 

• Enighed om denne aftale 
 
Lovene er klar til at blive forelagt bestyrelsen i løbet af en 
god uges tid. 
Det bemærkes, at når de ændrede love vedtages, så skal 
Ligareglementet korrigeres fsva. henvisninger, hvilket 
administrationen gennemfører uden fornyet forelæggelse 
for udvalget. 
Ingen bemærkninger til dette.  
 
Det forventes stadig, at advokat Peter Stanstrup kan nå 
at revidere Ligareglementet inden sommerferien.  
 
HMJ: 
Oplyste at vi nu går tilbage til de lovbestemte 
opkrævningsmetoder med hensyn til deltagergebyr, 
dommerrejsepulje samt gebyr til drift af 
Disciplinærinstansen. 
Det vil sige, at deltagergebyret opkræves før 
turneringsstart, mens øvrige gebyrer opkræves med 
halvdelen før turneringsstart og halvdelen i december 
måned. 
Deltagergebyret vil atter blive pristalsreguleret.  

 
c. Divisionsforeningen 

Afholder bestyrelsesmøde den kommende fredag, hvor 
Next Level skal drøftes.   

 
Punkt 7    Evt. 

     LPH takkede for godt samarbejde gennem tiden.            
 
  
 
 
 
Referatet godkendt: 
 
      
Morten Stig Christensen Jan Kampman         Kasper Jørgensen       
 
 
     _________________ 
 Mogens Mulle J.              Jan Larsen                       Lars Peter Hermansen 
 


