Brøndby d.18. marts 2021

Referat af møde nr. 5 2020-2021 i Udvalget for Professionel
Håndbold torsdag d. 11. marts 2021, kl. 13.00 virtuelt på Teams
Deltagere: Per Bertelsen (PB), Jan Kampman (JK), Jan Larsen (JL), Lars Peter
Hermansen (LPH), Kasper Jørgensen (KJ), Thomas Christensen (TC), Morten Stig
Christensen (MOC) og Frank Smith (FS).
Afbud fra Mogens Mulle Johansen

Dagsorden
Sager til beslutning/drøftelse
Punkt 1

Potentielle coronaflytninger i slutspil og sidste
spillerunde i HTH-Ligaen
Ifølge Ligareglementet kan en kamp lovligt udsættes såfremt
en klub har mindst 5 smittede spillere. Såfremt dette scenarie
opstår i sidste runde af HTH-Ligaen eller i slutspillet i begge
ligaer, vil dette give en kæmpe udfordring.
Udvalget drøftede derfor forskellige muligheder.
Der var enighed om at det sportslige element er det mest
væsentlige. At holdene kan stille med de bedste spillere.
Beslutning:
• Turneringens bagkant må flyttes, såfremt der
opstår situationer, der kræver flytning grundet
corona
• Kampe skal kunne afvikles med 1 dags
mellemrum; eksempelvis fredag og søndag
• Som et udgangspunkt skal spilledato for forud for
spillested
• Det er fortsat en administrativ beslutning, at
træffe afgørelse om tid og sted for afvikling af
kampene er fortsat. I disse særlige tilfælde skal
der dog være en tæt dialog mellem DHF og
Divisionsforeningen herom.
• DF-H indkalder til et møde med ligaerne for at
sikre, at der forlods foreligger kendskab til og
accept af disse vilkår
• Kommunikationen af dette budskab skal være
meget præcis og aftales mellem DF-H og DHF
• TV2 skal informeres og der skal være en tæt
dialog i denne proces.

Punkt 2

Fremtidens kapitalkrav – sættes i bero?
Udvalget var enige om, at den kommende sæson kan
økonomisk hård for klubberne. Det vil derfor ikke være
rimeligt, at kapitalkravene genindføres fra den kommende
sæson.
Beslutning:

•
•

Punkt 3

Genindførelse af kapitalkrav udsættes til sæson
2022-2023
Beslutningen om hvilke grænseværdier der skal
arbejdes med og beslutningen om en trappemodel
for starten, skal være truffet senest 1. december
2021

Klubberne har mulighed for at skrive kontrakt med en
spiller, som kun har optrådt som amatørspiller også efter
15.2.XX
Udvalget drøftede det hensigtsmæssige i, at der kunne være
nogle undtagelser til den såkaldte 15. februar regel. Skader
og graviditet planlægges ikke og kan derfor opstå.
Beslutning:
• Punktet tages på til beslutning på det kommende
møde, hvor administrationen forinden har lavet et
oplæg

Punkt 4

Evt.
MOC orienterede om at håndboldfolket nu en del steder er
gået i gang med at træne udendørs.
Det kræver nu en stor indsats af alle at arbejde for at
fastholde medlemmerne, således at de også er betalende
medlemmer i klubberne efter sommerferien.
Har møde med DIF’s lobbyister om genåbning af
indendørsidrætten.
Der var enighed om, at det er en god ide, at DHF’s
kommunikationsafdeling kontakter nogle af klubbernes
spillere for at lave små videoer, der kan anvendes til at
fastholde og genrekruttere spillere lokalt.
JL udtrykte stor ros til DHF for at have fremsendt 4 guldtrøjer
påtrykt navne på de deltagende spillere fra Aalborg Håndbold
til VM.
Udvalget drøftede kort den aktuelle BSH-sag med henblik på
at få evalueret, om der kan laves ændringer, der i højere grad
kan sikre mod et sådant hændelsesforløb.
Enighed om at administrationen laver et oplæg til det
kommende møde.
Afslutningsvis meddelte PB, at DHF på næste møde vil
fremsætte et beslutningsforslag om at reducere Kvindeligaen
fra 14 til 12 hold.
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