
 

Brøndby den 23. maj 2018 
  
  

Referat af møde nr. 5 2017-2018 i Udvalget for Professionel 
Håndbold, tirsdag d. 8. maj 2018, kl.  10.00-13.00 på DHF’s kontor, 
Idrættens Hus, Brøndby Stadion 13, 2605 Brøndby 
 
Deltagere: Per Bertelsen (PB), Jan Kampman (JK), Mogens Mulle Johansen 
(MMJ), Jens Christensen (JC), 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. 4. april 2018  
 Referatet underskrevet. 
 
Punkt 1 a Godkendelses procedure referater 
 PB understregede, at det var hans og DHF’s opfattelse, at 

referatet skal afspejle den stedfundne drøftelse og 
konklusioner. Og at et referat ikke efterfølgende skal tilføjes 
personlige eller politiske holdninger.   

 
 JCH medgav, at det er vigtigt, at politiske holdninger alene bør 

anføres, når disse fremsættes på mødet.  
  
 Beslutning: 

• Politiske holdninger og statements skal 
referatføres på møderne 

 
 
Punkt 2 Godkendelse af Ligareglement 2018-2019   
 FS gennemgik udkast til Ligareglement samt de tilhørende 

bemærkninger for ændringerne.  
 
 Udvalget drøftede det faktum, at i den kommende sæson kan 

4 ud af 12 hold i 1 DD rykke ud, såfremt der er 3 
oprykningsberettigede hold fra 2. division og såfremt nr. 9 
taber til den bedste to’er fra 2. division.  

 Der var enighed om at arbejde videre med den problemstilling 
sammen med Turneringsudvalget, der har ansvaret for 2. 
divisionerne.  

 
 Der var drøftelse af valget af trøjefarver. Ordningen virker 

overordnet godt, men dog har der været tilfælde, hvor 
trøjevalget på to holds kamp i grundspillet var anderledes end 
ved holdenes kamp i slutspillet.  



 

 

 Der var enighed om, at når der er valgt trøjefarver, så gælder 
det for hele sæsonen, når de to hold mødes på førstnævnte 
holds hjemmebane.  

 
 Der er endnu ikke udarbejdet reglerne for dommernes brug af 

video hjælp, ligesom der endnu ikke er helt klarhed om 
hvorvidt klubberne er klar til elektronisk team timeout. Dette 
afklares senere i maj måned. Der kan på disse punkter derfor 
komme korrektioner til Ligareglementet. 

 
 Divisionsforeningen skal med klubberne atter drøfte 

spørgsmålet om grundspillets fordel med hjemmebane for 
højest placerede fortsat skal gælde i slutspillet.  

 
 Beslutning: 
   

• Ligareglementet blev godkendt som foreslået. 

• Efterfølgende ændringer vedr. dommernes 
videohjælp, evt. vedr. elektronisk team timeout 
samt evt. ændring af hjemmebanefordel i slutspillet 
fremkommer efterfølgende – og godkendes da på 
pr. mailkorrespondance.  

• DHF tilkendegav overfor DF-H, at man ikke har 
nogen indvendinger mod en ændring af § 34 
(spørgsmålet om hjemmebanefordel i slutspillet) 
og at man derfor vil følge klubbernes indstilling. 

• Der arbejdes sammen med DHF’s 
Turneringsudvalg på at kigge på strukturen på 
damesiden vedr. 1.division og 2. division.  

   
 
Punkt 3 Reglement for EC-deltagelse, reglement for 

tilrettelæggelse af turnering samt OBS-reglement   
 FS gennemgik de forelagte reglementer.  
 
 På TV2 seminaret ønsker DF-H drøftet de forekommende 

mærkelige årsager til afbud til kampe på TV2 Sport. Det bør 
være sværere at sige nej tak til disse kampe.  

 
 KJ ville gerne have CL plads til nr. 1 og vinder af grundspillet.  
 KJ ville da gerne have at pladsen går til nr. 2 i grundspillet 

fremfor sølvvinder. 
  
 FS oplyste, at EHF har tilkendegivet, at fsva CL, ønsker man 

de hold tilmeldt, der har opnået den samlet set bedste 
placering i turneringen. DHF skal hvert år fremsende 
slutstillingen til EHF.  

 
  
 
 



 

 

Beslutning: 

• Reglement for EC-deltagelse samt reglement for 
tilrettelæggelse af turnering blev uændret 
godkendt. 

• Reglement for observatørernes virke blev 
godkendt som foreslået. 

 
 
Punkt 4 Honoraraftalen for dommere og observatører 2017-2021   
  
 PB oplyste, at han har modtaget flere henvendelser fra EDUs 

formand om observatørernes aflønning. Deres honorar er 
uændret gennem flere år – og fremdeles uændret til og med 
2021. Derudover skal observatørerne medvirke til at betale 
dommernes headset.  

 Observatørerne bruger rigtig lang tid på deres arbejde, såvel 
før som efter kampene.  

 PB ønskede derfor en forhøjelse drøftet. 
 
 JCH mente, at dette spørgsmål hører til under 

forhandlingsudvalget.  
 PM nævnte, at man har forståelse for ønsket om en højere 

aflønning, men at der aldrig har været fremsat et ønske under 
forhandlingerne om ønske om forhøjelse.  

 
 PM er enig i at Dartfish, 7 mod 6 og adfærdskodeks har 

medvirket til at gøre jobbet som observatør sværere. Men at 
disse ting ikke har været ønsket fra DF’s side.  

 
 PB foreslog, at honoraret ændres fra 800 til 1.200 kr.  
 
 Samlet set stiger prisen for en kamp dermed med 400 kr.  
 
 Divisionsforeningen ønskede ikke at forhandle honoraret i 

udvalget. Dette skal derimod drøftes i forhandlingsudvalget.  
 
 JCH fastslog, at klubberne vil have indflydelse på størrelsen af 

den regning, der udsendes for honorarer til dommere og 
observatører.  

 Han fandt det lidt svært når der fra EDUs side er truffet en 
beslutning om et forhøjet observatørhonorar – og at det blot er 
et spørgsmål om hvem der skal betale dette.  

 
 JCH spurgte, hvorvidt PB kan deltage på møde i 

udviklingsgruppen d. 17. maj.  
 
 Der udspandt sig herefter en debat om samarbejdet mellem 

dommerne og klubberne i regi af Prof. udvalget, som 
klubberne var godt tilfredse med.  

    



 

 

 JK deltager herefter i mødet d. 17. maj, hvor honoraraftalen 
forsøges åbnet.  

  
 Beslutning: 

• Honorarspørgsmålet for observatørerne søges 
drøftet på møde i Udviklingsgruppen d. 17. maj, 
hvor JK deltager.  

 
 
Punkt 5 Udvalgets mødeplan for 2018-2019   
 
 Beslutning: 

•   27. september i Fredericia, kl. 9 

• 17. december i Brøndby, kl. 13  

• 20. februar i Fredericia, kl. 9 

• 9. april i Brøndby, kl. 10 

• 9. maj i Brøndby, kl. 10  
   
 
 
 

Sager til orientering/drøftelse 
 
Punkt 6 Meddelelser 

a. Formand 
Rep. Møde d. 11. juni i Kolding. Bestyrelsesmøde afholdes 
umiddelbart inden rep. Mødet samt lige efter. 
Der er valgt ny formand for HRØ, hvor Troels Hansen har 
overtaget efter Birger Dahl. 
Der arbejdes på en udvidelse af 
kommunikationsafdelingen, idet DHF gerne vil stå stærkt 
samt endvidere også hjælpe distriktsforbundene på dette 
punkt. 
Har deltaget på DIF’s årsmøde i weekenden, hvor et 
primært punkt var flere kvinder i bestyrelserne.  
Medlemskurven er ved at være knækket, idet DHF kun har 
haft en nedgang på 44 medlemmer. Har fæstet stor lid til 
en opgradering af konsulentordningen, der nok skal bringe 
dette det sidste stykke vej. 
 

 
b. Divisionsforeningen 

DF ansætter en eventchef. Har netop afsluttet et forløb 
med rekruttering af en person fra et meget stærkt 
ansøgerfelt. Vedkommende starter omkring 1. august.  
Afholder årsmøde d. 7. juni og TV2 seminar d. 8. juni.  
 
TC oplyste, at man nu er tæt på håndbold award. TV2 har 
taget ansvar for indholdet af showet. Det virker rigtig godt.  
Der har været en lille konflikt om antallet af deltagende 
herrelandsholds spillere. Men denne konflikt er formentlig 



 

 

løst. Stor opbakning til showet, så det bliver meget 
spændende at se. Har en rigtig god fornemmelse.  
MOC uddybede den lille konflikt om herrelandsholdet. 

 
c. Administrationen 

 Intet 
 
 
Punkt 7 To-do listen   
 Intet nyt. 
 
Punkt 8 Evt.  
 KJ var af den opfattelse, at en del klubber i slutspillet har brugt 

7 mod 6 reglen fordi den er der, men at man ikke ønsker den. 
Han ville derfor gerne vide, hvorledes man kan bringe dette 
synspunkt frem internationalt.  

  
 PB oplyste, at man som DHF kan bruge sin indflydelse, når 

man er i de relevante internationale fora. Han var dog noget 
tvivlende overfor hvorvidt IHF ønsker at åbne dette spørgsmål.  

 
 KJ ønskede det gjort helt klart, hvorledes man i Danmark og 

DHF ser på dette spørgsmål.  
 
 PB orienterede om hvorledes en proces mest hensigtsmæssig 

måde kan føre til handling i det internationale miljø.  
 
 
 
Referatet godkendt: 
 
      
Per Bertelsen  Poul Madsbjerg         Jens Christensen       
 
 
     _________________ 
Mogens Mulle J.                Kasper Jørgensen           Jan Kampman     


