
 

Brøndby d. 2. januar 2023  
  
  

Referat af møde nr. 1 2022-2023 i Udvalget for Professionel 
Håndbold tirsdag d. 20. december 2022, kl. 10 Kryb i ly Kro, Kolding 
Landevej 160, 7000 Fredericia 
 
Deltagere:  Morten Stig Christensen (MOC), Henrik G. Larson (HGL), Jan 
Kampman (JK), Kasper Jørgensen (KJ), Daniel Grønhøj (DG), Thomas 
Christensen (TC), Henrik M. Jacobsen (HMJ) og Frank Smith (FS).   
Mikael Kold deltager i punkt 1.  
Afbud fra Jan Larsen 

  
 
Dagsorden  
 
Sager til beslutning/drøftelse 
 
Punkt 1 Next Level – status og videre drøftelse 
 Mikael Kold præsenterede et sammendrag af den til udvalget 

fremsendte præsentation indeholdende et bud på hvorfor 
Next Level gennemføres, hvorfor skal den nye organisation 
have et nyt navn og hele baggrunden herfor m.v. 

 
 Ansvaret for alle opgaver ligger i den nye organisation – 

Dansk Håndbold Elite (DHE). 
 
 Udførelsen af opgaver købes som en ydelse – f.eks. driften af 

turneringen – der varetages af DHF. 
 Hvis ydelserne ikke leveres tilfredsstillende, kan DHE vælge 

at købe ydelsen et andet sted.  
 
 Beslutning: 

• Der var enighed i udvalget om det forelagte oplæg. 
TC og HMJ udformer til et egentligt 
beslutningsoplæg 

• FS taler med advokaten om juraen i det nye setup 

• Tages på dagsordenen på det kommende møde d. 8. 
februar 2023.  

 
 
Punkt 2 Åben for tilføjelse af yderligere punkter 
 TC ønskede at klubberne i KHL fik dispensation til dels at 

benytte et ledigt ærme (ligasponsorat) og dels til at anvende 
to positioner fjernest fra masterkameraet til gulvreklamer. 
Gulvreklamerne kan være 3D. 

 Dispensationen ønskes til d. 30. juni 2023. 
 
 Beslutning: 

• Dispensationen blev givet. 
 
    



 

  
 
   
 
 
Punkt 3    Orientering 

a. Formand 
Intet. 

b. Administration 
Intet. 

c. Divisionsforeningen 
Er ved at starte de forskellige Next Level arbejdsgrupper 
op. 
 
Er i gang med samtaler til det opslåede job som 
klubkoordinator. 

 
 
Punkt 4    Evt. 

Genindførsel af kapitalkrav drøftet. Enighed om at disse er      
en del af de kommende (licens-)krav til klubberne. Disse krav 
indføres først fra sæson 2024-2025. Dermed ingen 
kapitalkrav i sæson 2023-2024.  
 

 
Referatet godkendt: 
 
 
      
Morten Stig Christensen Jan Kampman         Kasper Jørgensen       
 
 
     _________________ 
 Henrik G. Larson              Daniel Grønhøj                         
 
   


