
 

 

 Brøndby den 18. januar 2017 

 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 7 2016-2017 
 

Lørdag d. 14. januar 2017, kl. 09.30 på Novotel Paris Bercy Hotel 
 
 
Deltagere: Per Bertelsen (PB), Carsten Grønmann Larsen (CGL), Poul Wrang 
(PW), Ove Leegaard (OL), Mogens Mulle Johansen (MMJ), Birger Dahl (BD), 
Tina Fensdal (TF), Betina Lyng Bjerre (BLB), Jens Christensen (JCH), Morten 
Stig Christensen (MOC), Henrik M. Jacobsen (HMJ), Frank Smith (FS)   
Afbud fra Jan Kampman, Anker Nielsen og Michael Sahl-Hansen 
  

Dagsorden   
 

Åben del: 
  

  Sager til beslutning  
 

Punkt 1 Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 6 d.10. 
december   

 
 Beslutning: 

 Godkendt uden bemærkninger.  
 
Punkt 2 Indstilling fra HRØ U16 / U-18 projekt   

Indstillingen er en anelse tilrettet ift den tidligere fremsendte. 
Den tidligere benævnte løn er nu ændret til godtgørelse for at 
drive projektet over de to år. 
BD nævnte, at såfremt man siger ja til en ny elitestruktur, er det 
også nødvendigt at sige ja til dette projekt. Projektet skal stoppe 
det store frafald på U-16 og U-18 årgangene. 
BLB var uenig med HRØ om hvor indsatsen skal gøres. Hun 
fandt, at frafaldet er forankret et andet sted. Hun fandt 
endvidere, at indstillingen er baseret på et oplevelses 
incitament. Hun argumenterede for, at det er vigtigt at man 
viderefører den viden, der er indhentet i andre projekter. BLB 
kunne ikke genkende nogen elementer fra de tidligere projekter 
for fastholdelse. 
BD fastslog, at det er de spillere, der bliver presset ud pga elite, 
der skal fastholdes. Han var enig i, at dette ikke kunne bruges 
steder, hvor der ikke er elite. 
BLB fastholdt, at hun ikke kunne se ideen i dette projekt. 
MMJ kunne genkende problemstillingen med de frafaldne 
spillere grundet presset fra eliten. Han kunne derfor bakke op 
om projektet. 
PB fandt, at holdfællesskaberne har ødelagt meget for 
ungdomshåndbolden i form af frafald. Men han var også af den 
opfattelse, at klubånden ikke er den samme som tidligere. I dag 
skifter man hurtigere klub. 



 

 

TF bemærkede, at 80-90 % af de ungdomshold, der ligger i de 
bedste rækker, er holdfællesskaber. Vi har talt om denne 
problemstilling i mange år - uden at der har været nogen reel 
handling på det. Vi har ikke yderligere mange år at arbejde med. 
For U-16 og U-18 spillerne flygter væk fra håndbolden. 
MOC fandt, at der har været fokus på og viden om denne 
problemstilling de seneste 10 år. Men primært en stationær 
turneringsstruktur har forhindret dette i at blive ændret. 
Endvidere fandt MOC, at iværksættelse af et pilotprojekt skal 
betyde, at udkommet skal kunne anvendes andre steder. 
CGL fandt, at der i store byer kun er eliteklubber. Der mangler 
breddetilbud. Derfor synes han at projektet er glimrende for at få 
erfaring. 
TF nævnte, at dette projekt er alene tiltænkt de store byer, hvor 
elite presser bredden væk. 
OL bemærkede, at fra U-14 spilles der ud over kredsgrænser i 
Jylland. Han tilføjede, at problemerne ikke så meget er storbyer. 
Det er nærmere der, hvor der er liga og 1. Div. Klubber. Men på 
Mors har man virkelig formået at samle op på de unge. Således 
har HF Mors 3 U-18 hold. 
BLB fandt, at der i projektet er tale om en brandslukning. Hun 
ville hellere være med til at sikre, at man har en langt bredere 
forankring. At man i stedet undgår at havne i den situation, der 
ligger til grund for projektet. At der er sammenhæng mellem de 
forskellige tiltag, som vi gør. 
OL kunne godt tænke sig, at projektet kører 4 steder i landet 
frem for et sted -  for at kunne samle op på den indhøstede 
viden. At der i stedet for 100 t. Kr., skal anvendes 400 t. Kr. 
MOC advarede mod at der laves 4 projekter. Han anbefalede at 
man støtter op om dette projekt. At der sættes ind med et Knæk 
Kurven 2, når der bliver ansat en ny udviklingschef. At man skal 
passe på ikke at miste overblikket. At man ikke må lave nogle 
projekter, der ikke hænger helt sammen. 
BLB fandt, at man må tage fat i Århus, hvor der ligger et projekt 
at tilsvarende karakter. 
PB bad om at sikre, at der sker tilbagemelding til BRUD om 
projektet og de indhøstede erfaringer. 
Efter en lang debat, kunne bestyrelsen tilslutte sig indstillingen 
fra HRØ. 
 
Beslutning: 

 Bestyrelsen vedtog det indstillede projekt, herunder at 
ansøge foreningen om finansiering på 100 t. kr. over to 
år. 

 
 
Punkt 3 Forslag til ændring af DHF’s love § 15 – bestyrelsens ret til 

at foretage konstituering   
 FS forelagde et forslag, som bestyrelsen bør fremsætte overfor 

repræsentantskabet. Vedtages forslaget, har bestyrelsen 
mandat til at kunne konstituere næstformand, formand for BRUD 



 

 

samt økonomiansvarlig, såfremt de valgte personer får forfald i 
længere tid. Endvidere kan bestyrelsen så konstituere 
medlemmer til Appelinstansen samt formand for Håndboldens 
Voldgift. 

 
 Beslutning: 

 Bestyrelsen vedtog at fremsætte det forelagte forslag på 
repræsentantskabsmødet i juni måned.  

 Bestyrelsen vedtog endvidere, at såfremt et menigt   
bestyrelsesmedlem konstitueres i en af de nævnte 
roller, fratræder vedkommende som menigt 
bestyrelsesmedlem. Det pågældende forbund kan 
derefter udpege et nyt menigt medlem i 
konstitureringsperioden. 

 
 
Punkt 4 Indstilling fra Beach Udvalget – ændring af turneringsregler   
 FS oplyste på vegne af Beach Udvalget, at de foreslåede 

ændringer primært handler om at man nu benævner stævnerne 
som 18 eller 20 points stævner. Hvilke steder der 18 og 20 
points stævner, fremgår herefter af en liste offentliggjort på 
dhf.dk. Dette betyder, at reglementet ikke skal ændres hvis et 
stævne skifter fra et 18 til et 20 points stævne etc. Endvidere 
indsættes en fast puljefordeling for de ti bedst kvalificerede hold. 

 
 Der var ingen bemærkninger til forslaget. 
 
 Beslutning: 

 Bestyrelsen vedtog forslaget.  
 
Punkt 5 Bestyrelsesmedlemmer som delegerede / observatører i 

a. Klubkampe i Danmark  
b. Kampe i Danmarksturneringen 
c. Internationale kampe 
Punkterne drøftet under et. 
PB nævnte, at Jan Kampman nu er udpeget som delegeret af 
EHF. På den baggrund har Dommerudvalget anmodet om at 
måtte bruge Jan Kampman som delegeret/OBS i danske 
kampe. 
Bestyrelsen har tidligere truffet beslutning om at 
bestyrelsesmedlemmer ikke kan virke som OBS/delegeret. 
 
MMJ fandt, at man skal have lov til at virke som OBS, idet vi har 
et uafhængigt retssystem til at tage hånd om evt. sager, der 
måtte opstå. 
CGL var uenig, idet man som bestyrelsesmedlem har en særlig 
status og hvor det er nødvendigt, at undgå, at man kan komme i 
en situation, der kan medføre negativ fokus. 
MMJ fandt, at der skal gives tilladelse til JK - samt at tage 
spørgsmålet op fra sag til sag. 



 

 

Spørgsmålet om Sigurd Skovbords virke som tidtager/sekretær 
blev i den forbindelse drøftet. Der var dog enighed om, at da 
han har orlov fra bestyrelsen, er dette ikke et issue på 
nuværende tidspunkt. 
 
Beslutning: 

 Bestyrelsen besluttede /fastholdt tidligere beslutning 
om at bestyrelsesmedlemmer ikke kan virke som 
observatør eller tidtager/sekretær i danske kampe eller i 
landskampe på dansk grund. 

 Bestyrelsen fandt, at det var en god ide, såfremt JK er 
med ”som føl” placeret bag dommerbordet, for derved 
at opsamle erfaring til brug i sit virke for EHF. 

 

Sager til orientering / drøftelse 
 
Punkt 6 Orientering fra   

a. Formand 
PB orienterede om at alle beskyttelsesmaterialer (knæbind 
/albuebeskytter) skal fremsendes til IHF til forlods godkendelse 
for at undgå, at der bliver taget stilling umiddelbart før kampen 
og fra kamp til kamp. 
Ingen beskyttelse må indeholde metaldele eller hård plastic. 
Dette gjaldt også under OL i Rio. 
Der blev givet afslag til Rene Tofts albuebeskytter, idet denne 
indeholdt disse dele. DHF fremkom med en løsningsmodel. 
Denne model blev afvist af IHFs medicinske professor. 
PB har deltaget i et møde med spillerne på hotellet, idet de 
havde overvejelser om ikke at stille op. Spillerne havde gode 
argumenter, hvorefter dette betød, at DHF fremsendte 
ansøgning til IHF om en dispensation. Denne ansøgning 
resulterede i at IHF gav en dispensation, dog afhængig af at de 
øvrige nationer, som DK skal spille i mod, accepterede denne. 
For tiden mangler der kun en underskrift fra Sverige i indledende 
runde. 
Dette kan betyde efterfølgende problemstillinger i relation til 
klub- og EC kampe 

 
b. Næstformand 
Der bør tages en beslutning om hvor Beach landsholdene 
fremover hører til. Der bør fremkomme et oplæg hertil til det 
kommende B-møde. 
I den kommende uge udsendes invitation til Talentseminar d. 4. 
marts. Alle deltager får udleveret en ATK 2 bog. 
Der skal træffes en stor beslutning om fysisk træning. Hvordan 
gør vi det? BLB nævnte, at breddeklubberne efterspørger en 
beslutning herom. Der skal laves både en strategi og noget 
uddannelsesmateriale herom. 
MOC bemærkede, at det er vigtigt at skelne mellem elite og 
bredde. Der er ikke tale om samme krav. 
 



 

 

c. Administration 
MOC oplyste, at Søren Simonsen har fået job i Tommerup, 
hvorfor der skal rekrutteres en ny udviklingschef. MOC er 
I gang med at udarbejde en profil. Han vil tage kontakt til 
formændene for distriktsforbundene og BRUD for at få input 
hertil. 
 
d. Divisionsforeningen 
JC oplyste, at der netop er afviklet det første Final Four for 
damer. Der var et besøg af landstræneren til finalekampen. 
Der manglede lidt tilskuere til disse kampe. 
Er i fuld gang med billetsalget til herrernes Final Four i februar i 
Aalborg. 

 
Punkt 7 Orientering fra 

a. Dommergruppen 
OL oplyste, at der foreligger en indstilling om et 
breddedommerudvalg til B-mødet d. 2. februar 2017.  

 
b. Strukturgruppen 
PB oplyste, at gruppen tager hul på arbejdet i februar måned. 
Derfor intet nyt på nuværende tidspunkt. 
 
c. Turneringsgruppen 
TF anmodede om godkendelse af at Flemming Tuborg Larsen 
indtræder i gruppen i stedet for Claus Hansen. Der var enighed 
herom. 

 
d. Rekrutteringsgruppen 
Intet. 

 
e. Uddannelsesgruppen 
Har netop afholdt møde. Referat er udsendt umiddelbart lige før 
bestyrelsesmødet. 

 
 
Punkt 8 Referater (bilag) 

a. IT-udvalget 14. november 2016 
b. BRUD 14. november 2016 
BD bemærkede, at man ikke kommer videre med det etiske 
holdningssæt, såfremt turneringsstrukturen får skyld for alt. 
c. DU 8. november 2016 
d. EU 8. november 2016 
e. ORKO 05. december 2016 
Der var ikke bemærkninger til referaterne udover de i punkt b. 
nævnte. 

 
Punkt 9 Evt.  
 Intet. 
 
FS  


