
 

Brøndby den 4. juni 2019 
  
  

 
 
 
Referat af møde nr. 5 2018-2019 i Udvalget for Professionel 
Håndbold, torsdag d. 9. maj, kl. 10.00 på DHF’s kontor, Brøndby 
Stadion 20, 2605 Brøndby 
 
Deltagere: Per Bertelsen (PB), Mogens Mulle Johansen (MMJ), Jan Kampman 
(JK), Henrik Dahl (HD), Poul Madsbjerg (PM), Kasper Jørgensen (KJ), Thomas 
Christensen (TC), Morten Stig Christensen (MOC) og Frank Smith (FS).   
 

Dagsorden  
 
Sager til beslutning 
 
Punkt 1 Underskrift af referat fra møde 4 d. 9. april 2019   
 Referatet blev underskrevet.  
 
Punkt 2 Dommerlyd og Video proof 
 For tiden anvender 4-5 par dommerlyd, hvilket gør det svært 

at nå 60 % i den kommende sæson.  
 Elitedommerudvalget har dog sat som et krav, at samtlige 

dommerpar (dog undtaget debuterende dommerpar) 
anvender dommerlyd fra sæson 2020-2021.   

  
 Der var enighed om, at de internationale dommerpar tillige 

med et meget rutineret par (dog under skyldig hensyntagen til 
den kommende sæsons sammensætning af ligadommerpar) 
skal anvende dommerlyd i den kommende sæson. Dette vil 
betyde 50 % af dommerparrene (under forudsætning af at der 
fremdeles er 12 par i ligaen).  

 
 Beslutning: 

• Alle internationale dommerpar skal anvende 
dommerlyd i den kommende sæson.  

• Herudover opfordres øvrige dommerpar til at 
bruge det. 

• MOC etablerer kontakt til TV2 herom. 
 
Punkt 3 Forslag fra Elitedommerudvalget om   

a. Challenge i kampe med Video proof – forsøg 
Der er tale om et testforsøg foranlediget af IHF, idet 
denne ordning forventes indført i IHF og formentlig EHF.  
 
Klubberne har ikke haft mulighed for at forberede sin 
holdning og afstemt dette med de øvrige, da forslaget er 
kommet med dagsordenen. Forslaget burde have været 
drøftet med klubberne og i udviklingsudvalget forinden det 
blev forelagt til beslutning.  



 

 
 

 Beslutning: 

• Klubberne er enige med DHF om at gå med på 
forsøget om challenge ordningen.  

• Umiddelbart herefter skal foretages fornødne 
korrektioner af Ligareglementet i 
overensstemmelse hermed. Ligareglementet skal 
udsendes senest primo juni. 

 
b. Spilleregel 8 - forsøg 

DHF’s regelfortolker har fremlagt en test af ændringer til 
spilleregel 8. Forsøget omhandler i regel 8:8 en ændring 
strafudmåling, hvor en skytte rammer målmanden eller en 
forsvarsspiller direkte i hovedet i visse situationer, 
ligesom det omhandler en ændring af en 
straffekastskytte, der rammer målmanden i hovedet alene 
skal idømmes en udvisning fremfor nu en diskvalifikation.  
 
Der var enighed om, at forslaget til ændring af spilleregel 
8:8 er en fundamental ændring af spillet. Et forslag, der 
ligeledes ikke på forhånd har været kendt af klubberne.  
  

      Beslutning: 

• Forsøget gennemføres ikke i Danmark 
 
 
Punkt 4 Ligareglementet 2019-2020  
 Ligareglementets væsentlige ændringer blev gennemgået. 
  
 Beslutning:  

• Ligareglementet blev godkendt, idet der dog kan 
forekomme ændringer vedr. Challenge, jf. punkt 3 
a 

• Disse potentielle ændringer forelægges udvalget 
til godkendelse pr. mail  

 
Punkt 5 Mødekalender 2019-2020   
 Mødekalenderen blev godkendt som foreslået. 
 
 Beslutning: 

• 4. september 2019, kl. 13 i Brøndby 

• 7. november 2019, kl. 10 i Fredericia 

• 5. februar 2020, kl. 10 i Fredericia 

• 2. april 2020, kl. 10 i Brøndby 

• 11. maj 2020, kl. 13 i Odense 

• FS indkalder via Outlook 
 
 
Punkt 6 Udpegning af Disciplinærinstans for en 2-årig periode 
 Punktet blev alene behandlet politisk. 
 



 

  Beslutning: 

• Disciplinærinstansen blev genudpeget 
  
Punkt 7 Udpegning af 2 medlemmer og 1 suppleant til 

Håndboldens Appelinstans   
 Punktet blev alene behandlet politisk.  
 
 Beslutning: 

• DF-H udpegede Karsten Madsen som juridisk 
medlem af instansen. DF-H vender tilbage med 
udpegning af en lægmand og en 
lægmandssuppleant.  

• Disse udpegninger sker for en toårig periode 

• DHF udpegede Michael Meyn og Jacob               
Schjern Andersen samt som juridisk suppleant 
Martin Lind. 

• DHF’s udpegninger er for en etårig periode 

• Udpegningerne sker dog under forudsætning af at 
DHF’s repræsentantskab vedtager forslag herom 
på repræsentantskabsmødet d. 25. maj. 

 
 

Sager til orientering/drøftelse 
 
Punkt 8 Drøftelse af homofobi/racisme m.v.   
 Der skal drøftes både den holdningsmæssige og den 

kommunikationsmæssige såvel som den lovgivningsmæssige 
del.  

 Dette bør gøres landsdækkende i DHF-regi.  
 
Punkt 9 Håndboldens dag 11. januar 2020 
 Stor succes med håndboldens dag 2019. Gentages i 2020. 
 Appel til liga og 1. div. Klubber til at tage del og være med 

ude hos spillerne. Herrernes liga og 1. div. ligger stille som en 
følge af EM på dette tidspunkt.  

 
 DF-H var meget positiv overfor at støtte denne sag og denne 

dag. Vil orientere klubberne om datoen og opfordre til 
deltagelse.  

 
Punkt 10 Spilleres og træneres opførsel 
 PB har opfordret Bjarne Munk Jensen til at sikre, at 

dommerne og observatørerne følger spillereglerne. 
 Der er stadig alt for megen verbal uro på bane og bænk.  
  
 
Punkt 11 Dansk Håndbold Award 
 Håndbold Award 2019 er blevet aflyst, da TV2 ikke kunne 

tilbyde transmission af awarden på de givne forudsætninger.  
 Det er vigtigt at sikre, at vi også fremover får et godt 

samarbejde med TV.  
  



 

 Enighed om at relevante parter (TV-udvalget) sætter sig 
sammen og forsøger at finde en løsning. MOC etablerer 
kontakt til TV2. 

 
 På samme møde bør Video Proof og dommerlyd m.v. 

drøftes.  
 
 
Punkt 12 Aktuel sag med TTH Holstebro – flytning af kamp(e) 
 Der har været en henvendelse fra TTH Holstebro om 

dækning af meromkostninger til at skulle møde i Kiel torsdag.  
 JK tager kommunikationen med EHF i relation til at få 

sikkerhed for fremtidig klar information til forbundene.  
 
 Et enigt udvalg besluttede, at der ikke kan gives TTH 

Holstebro kompensation. Dette krav bør rettelig adresseres til 
EHF.   

 
 
Punkt 13 Meddelelser fra: 

a.  Formand 
PB og MOC har deltaget i møde i DIF om good 
governance. DHF tager emnet op på første møde i 
bestyrelsen efter sommerferien. Der vil blive afholdt en 
møderække, hvor dette emne debatteres og hvor der 
igangsættes et projekt. 
JHF har besluttet at man er klar til at drøfte den jyske 
struktur – og at man ønsker at DHF skal kigge på hele sin 
struktur. Der skal ske en gennemgang af den politiske og 
administrative struktur med henblik på en optimering. Der 
nedsættes en styregruppe og en arbejdsgruppe. Dette 
arbejde har fuld fokus de kommende 12-14 måneder.  
 
Sideløbende hermed køres servicetjekket mellem 
Udvalget for Professionel Håndbold og DHF.  
Der skal laves et kommissorium, hvoraf det fremgår, at vi 
laver et endnu stærkere samarbejde.  
Enighed om at TC laver et udkast til et kommissorium. 

 
b. Administration 

 EHF har nu lavet en whistleblower ordning. 
 

c. Divisionsforeningen 
  Afholder workshop d. 14. juni for klubberne. 
  Der er kommet nogle henvendelser fra klubber vedr.     
slutspillet med ønske om enkeltstående ændringer.  

 
 Der er kommet en særdeles stram EHF-kalender 20-21. 
Her kommer til at mangle nogle nationale terminer. 

 Der skal arbejdes videre med denne problemstilling – og 
der skal derfor arbejdes frem mod en løsningsmodel, hvor 
der kigges på alle elementer f.eks. turneringsstruktur, 



 

slutspilsstruktur, antal hold, regler for placering af kampe, 
hviledage mellem kampene m.v.   
 

 
Punkt 14 To-do listen   
  Intet nyt. 
 
Punkt 15  Evt.  
    Intet. 
 
 
 
Referatet godkendt: 
 
      
Per Bertelsen  Poul Madsbjerg         Kasper Jørgensen       
 
 
     _________________ 
Mogens Mulle J.                Henrik Dahl                     Jan Kampman     
 
 
 


