Brøndby d. 12. december 2016

Referat af møde nr. 1 2016-2017 i Udvalget for
Professionel Håndbold
Tirsdag d. 29. november 2016, kl. 09.00 på DHF’s kontor, Brøndby
Stadion 13, 2605 Brøndby
Deltagere: Per Bertelsen (PB), Carsten Grønmann Larsen (CGL), Mogens
Mulle Johansen (MMJ), Jens Christensen (JC), Poul Madsbjerg (PM), Kasper
Jørgensen, Thomas Christensen (TC), Morten Stig Christensen (MOC) og
Frank Smith (FS).
Sager til beslutning
Punkt 1

Godkendelse, opfølgning og underskrift af referat fra
møde 5 d. 12. maj 2016.
Beslutning:

Referat samt referat af telefonmøde 270616 godkendt
uden bemærkninger.

Punkt 2

Tilhørsforhold for elitedommerne
DHF ønsker formentlig nedsat et breddedommerudvalg, idet
der er for lidt fokus på de 98 % af dommerne –
breddedommerne. Der arbejdes derfor aktivt for at få
beskrevet et kommissorium for et breddedommerudvalg. Det
nuværende dommerudvalg finder, at der fremover alene bør
være et dommerudvalg.
Der har tidligere i regi af Udvalget for Professionel Håndbold
været en drøftelse af hvorvidt det ville være hensigtsmæssigt,
at elitedommernes tilhørsforhold blev overført hertil fra
bestyrelsen.
JCH nævnte, at DF-H har drøftet dommernes tilhørsforhold.
Man er her af den opfattelse, at det ville være mere
hensigtsmæssigt, om elitedommerne var tilknyttet Udvalget for
Professionel Håndbold.
JCH tilføjede, at der dermed også kunne sættes større fokus
på dommernes uddannelsesforhold.
Det bør derfor overvejes, hvorledes en sådan organisering
sker. Herunder hvorvidt Dommerforum skal være en fast del
eller en løst tilknyttet del af elitedommerudvalget.

CGL fandt at det er et skisma, at det er svært at skille sig af
med en eller flere dommere, af hensynet til den relativt store
økonomiske konsekvens for den enkelte dommer.
MMJ fandt, at det kan være svært at nå at få nedsat et
breddedommerudvalg inden sommerferien.
Valg- eller udpegelsesform til et elitedommerudvalg under
UFPH blev drøftet. Der var enighed om at en tilknytning af
elitedommerudvalget til UFPH skal også medføre, at
dommerudvalgsformanden i et eller andet omfang oftere
deltager i udvalgets møder.
Klubberne ønsker større åbenhed om dommernes rangering.
Påsætning til de afgørende kampe sker på baggrund af
dommernes dagsform.
Beslutning:
 FS og TC laver et udkast til beskrivelse af
valg/udpegnings procedure m.v. til mødet d. 9.
februar.

Punkt 3

Indstilling om ændring af turneringsstrukturen
TC oplyste, at DF-H har haft nedsat en arbejdsgruppe til at
arbejde med strukturen i ligaerne og 1. div. Der har ikke været
repræsentation fra 1. division i arbejdsgruppen. En person fra
en 1. div. klub havde meldt sig, men deltog ikke i arbejdet.
Arbejdsgruppen har fremlagt et forslag, der blev præsenteret
på klubmødet i Odense i november måned. Herefter blev
forslaget let revideret og har mundet ud i nærværende forslag,
der blev vedtaget:







Damernes liga ændres til slutspil lig med
herrernes. 8 hold i slutspillet. Dette spørgsmål blev
vedtaget.
Der arbejdes videre med spørgsmålet om at på sigt
udvide damernes liga til 14 hold.
Damernes liga ændret med et kvalifikationsspil,
ligesom 1. division skal spille 2 mod 3 i bedst af 3
kampe.
TC/FS taler nærmere med DHFs
kommunikationsafdeling om at få dette
kommunikeret ud på rette måde.
Skal præsenteres til klubmødet ved Final Four
ultimo december 2016.
I Herrernes liga indføres et kval. Spil, hvor nr. 9-13
spiller enkeltkampe i en fastlagt rækkefølge. Nr.



sidst i puljen spiller mod vinder af 2 mod 3 fra 1.
division. Såvel kampene 2 mod 3 i 1. div., som
kampene mellem sidst i puljen mod vinder af
kampe nr. 2 mod 3 i 1. division, afvikles bedst af 3.
Seedning i LP ¼-finaler afskaffes.

DF-H ønsker at fordeling af EC-pladser skal ske efter
grundspillet i stedet for slutspillet. Dog bortset fra mester og
vinder af pokalturneringen. Grundspilsvinder skal have evt. CL
2 respektive EHF-Cup plads.
Klubberne ønsker fremdeles pokalvinder tildelt EHF-Cup
plads.
Stor drøftelse af værdien af grundspillet. Klubberne ønsker
også at den sidste EHF-cup plads tildeles efter grundspillet.
DHF rejste forslag om at en evt. ekstra (5. ) EHF plads tildeles
til nr. 2 i grundspillet.
Beslutning:
 Spørgsmålet om fordeling af CL/EC pladser drøftes
på mødet i februar måned.
 Februar mødet afholdes som et heldagsmøde
(hvor formand for DU og Disciplinærinstans
deltager i de første punkter).
Et forslag fra DHF’s TU om reduktion af antallet af spillere på
kamprapporten i 1. division, er afvist af klubberne. Forslaget er
fremsat, idet det antages, at en reduktion af spillere på
holdkortet vil give ekstra hold i 2. division.
Punkt 4

Elite regnskabet
JC ønskede fokus på omkostningerne ved at drive en
eliteturnering. Udgiften for eliteklubberne er støt stigende.
Hvordan anvendes det indbetalte holdgebyr. Der indbetales et
stort gebyr for registrering af kontrakter.
DF-H finder at der stadig skal være fokus på antallet af timer
der anvendes til administration i DHF på dette område.
TC nævnte, at drøftelsen kommer op som en følge af den
ekstraregning der fulgte af omskrivning af Ligareglementet.
MOC tilkendegav, at det vil være muligt at lave et regnskab.
Men at dette ikke skal ske hvert eneste år. Endvidere kan det
ske, at der i udvalget besluttes nogle omkostningstunge
aktiviteter, der måske kan betyde en ekstraudgift.

Beslutning:



Punkt 5

DHF forsøger med udgangspunkt i 2016
regnskabet at udfærdige et eliteregnskab. Dette
forelægges, når grundlaget er på plads –
formentlig mødet i april måned.

Ændring af kamprapporten, jf. LR § 77, stk. 1
FS oplyste, at LR’s tekst af dommere/observatører er fortolket
indskrænkende. Dette ville antageligt medføre en klar tabt
sag, såfremt dette blev aktuelt. På den baggrund er
dommere/observatører anmodet om ikke at fortsætte denne
praksis.
Sagen blev drøftet.
Udvalget var enige om at man ønsker at såfremt man har
glemt en spiller, opdaget en fejl eller lignende, stod den
samme spiller på kamprapporten 2 gange, kan dette ændres.
Det skal være ekstraordinære omstændigheder.
Beslutning:
 Enighed om at kamprapporten skal lukkes efter det
tekniske møde. Herefter forelægges
kamprapporten for træneren / holdofficial A, der
endeligt godkender.


FS/TC forfatter udkast til tekst.

Sager til orientering/drøftelse
Punkt 6

Meddelelser
a. Formand
PB oplyste, at DHF’s bestyrelse nu har godkendt budget
2017. Det har været en god proces. DHF’s egenkapital,
der blev reduceret i 2012, er nu næsten genetableret.
DHF har efter EHF kongressen i Østrig helt formået at
fastholde sin internationale indflydelse. PB er udtrådt af
Executive Comittee. Han er her blevet erstattet af Henrik
La Cour (som kasserer). MOC sidder i Nations Board og
Professional Handball Board. Jan Kampman er valgt ind i
Competitions Commission, hvor han er ansvarlig for alle
herreturneringer i EHF-regi. Jens Bertel Rasmussen
sidder fortsat i Cour of Appeal.
Tina Fensdal var indstillet til Womens Handball Board,
men blev dog ikke valgt ind.
CGL oplyste, at et forslag om en kvinde kvote i udvalgene
nu blev besluttet. Dette spørgsmål vil senere blive drøftet i
DHFs bestyrelse.

b.

Divisionsforeningen
Intet.

c. Administrationen
FS oplyste, at der er del sager i Disciplinærinstansen for
tiden.
Endvidere oplyste FS, at der fra DHF’s Kommercielle
afdeling er udfordringer mellem forskellige
reklamestørrelser, idet man til nogle kampe følger det de
danske reklameregler og til andre kampe følger de
internationale reklameregler. Internationalt tillades
gulvreklamer i 5 m. længde.
Udvalget fandt, at der ikke bør lægges op til ændring af
størrelserne, idet det netop var den nuværende størrelse
på 4x1 m, der gjorde det muligt at gå fra 3 til 4
gulvreklamer.
MOC oplyste, at Michael Sahl Hansen er indtrådt i Prof.
Handball Board via Håndboldspillerforeningen som en
følge af en at en franskmand var udtrådt.

Punkt 7

Status på løbende sager
FS gennemgik listen.
Visse klubber kan vise – og kan afbryde TV-signalet.
Enighed om at dette bør indskrives i reglementet.
Beslutning:
 Der må ikke vises kontroversielle situationer på
storskærme.
 FS/TC udarbejder et forslag til tekst.

Punkt 8

Behandlingstid på spillerkontrakter
TC nævnte, at der er flere klubber, der har haft kontrakter i
både 3 og 4 måneder til behandling. PM brugte Aalborg
Håndbold som eksempel.
FS forklarede baggrunden herfor.
PB udtrykte, at han vil undersøge sagen og vende tilbage
herom på det kommende møde. Han fandt det uacceptabelt at
der kunne være så lang behandlingstid.

Punkt 9

Pandebånd/knæbind i internationale kampe
MOC nævnte den generelle problemstilling om at EHF har
meget fokus på bl.a. hovedbeklædning i form af pandebånd
og hjelm. Via IHF er der yderligere restriktioner om dette og i
øvrigt brug af albuebeskytter, knæbeskytter m.v. på vej. Der er
fra EHF udsendt en liste over tilladte og ikke tilladte ting (i
EHF turneringer).
PB oplyste, at man i IHF arbejder med en ide om
standardgodkendelse af forskellige beskyttelseseffekter.
Hvorved det ikke er den enkelte delegerede, der kan afgørelse
spørgsmålet.
At man endvidere flytter disse bestemmelser ud af
spillereglerne. Dette er et stort issue, men der arbejdes hårdt
på denne sag.

Punkt 10

Drøftelse vedr. supportbordet
PB nævnte, at supportbordet /tidtager bordets placering
mange steder er særdeles uhensigtsmæssigt. Bordene er
placeret så tæt på banen, at det gør arbejdsforholdene helt
umulige for observatøren. Specielt i relation til situationer 7
mod 6 m.v., er det meget svært at overskue.
Dette vil DHF kigge nærmere på.
Man kan måske løse problemerne med 2 observatører.
Observatøren er blevet så vigtig en person i relation til de nye
spilleregler.
Han fandt, at placeringen formentlig skal lovbestemmes.
Ligesom det at en speaker skal fjernes fra tidtagerbordet.
At et krav kan medføre tekniske ændringer i nogle haller.
Beslutning:


Punkt 11

PB vil sammen med FS og Simon Lindhardt samt
Lars Buhl (DF-H) arbejde på et forslag til dette.

Drøftelse af nye spilleregler og observatører
PB fandt, at det bør overvejes, om der skal 2 observatører på.
Observatørerne har så mange opgaver, at dette er for meget
til en.
TC fandt, at der er så meget forskel på observatørerne, at en
større ensartethed af disse, vil gøre tingene lettere.
PB oplyste, at der er fokus på dette emne.

Der var nogen drøftelse af de nye spilleregler og evaluering på
disse. Der sker – i givet fald – tidligst en ændring næste
sommer.

Punkt 12

Brug af sociale medier
PB refererede til en sag fra de sociale medier hvor en
klubformand og en hovedtræner har startet en svada op mod
et dommerpar. Han appellerede til at DF-H tager dette op med
klubberne. At man medvirker til at højne etikken på dette
område. At man ikke via sociale medier skal angribe hverken
dommere eller spillere m.fl.

Punkt 13

Evt.
PM bemærkede, at ligaerne er ikke eksisterende i omtale på
DHF’s hjemmesider eller øvrige sociale medier. Han efterlyste
stærkere kommunikation om klubhåndbolden.
MOC lovede, at Bodil Kjærgaard tager kontakt til TC for at
drøfte dette nærmere.

Referatet godkendt:

Per Bertelsen

Poul Madsbjerg

Jens Christensen

Mogens Mulle J.

Kasper Jørgensen

Carsten Grønmann

