Den 11. januar 2018

Referat, DF‐H bestyrelsesmøde 11. januar 2018.
(Sted: Trinity, Fredericia)
Dagsorden:
1. Velkomst og godkendelse af referatet fra den 5. december 2017
2. Santander Final4 placering i fremtiden
3. Turneringskalender for 2018/2019
4. Dansk Håndbold Award
5. 1. division i fokus
6. DF‐H siden sidst
a. Europæiske forhold – udvikling siden 27/11‐ 2017
b. Barsels forhold
c. U‐regler, ulige årgange og reserveholdsturnering
7. Studietur til Velux EHF Final4 (til beslutning)
a. Form, budget og beslutning
8. Årsmøde 2018
a. Formandsvalg
b. Bestyrelsesmedlemmer/kandidater
9. Udvalget for Professionel Håndbold
a. Næste møde 7. februar i Brøndby
b. Klubhåndboldens placering i EHF systemet
c. Brug af teknologi (dommer hjælp) ved TV kampe
10. Meddelelser (til orientering)
a. Fra DHF bestyrelsen
b. Administrativt
11. Eventuelt
Fremmødte: Jens Christensen (JCh), Thomas Christensen (TC), Poul Madsbjerg (PM), Bo Tranberg (BT),
Kasper Jørgensen (KJ), Janni Møller Thomsen (JMT), Simon Lindhardt (SL), Kent Ankersen (KA)

Gæster: Ingen
Afbud: Lars Buhl
Referent: Dorthe Ottesen

Ad 1
Velkomst og godkendelse af referat fra den 5. december 2018
Jens Christensen bød velkommen og referatet fra den 5. december 2017 blev godkendt og
underskrevet.
Ad 2
Santander Final4 placering i fremtiden
Der skal træffes en endelig beslutning om, hvordan vi kommer videre med udviklingen af Final4
stævnerne. Der skal udarbejdes tidslinjer, mål og delmål for både damernes og herrernes
stævner, og der skal på begge være høje mål. Dette skal vi bruge klubbernes opbakning til,
derfor skal det være tydeligt, at vi beder klubberne om deres mandat til at arbejde videre. Skal
vi i Boxen med herrernes stævne i 2019 kan det kun blive i uge 11.
For damernes vedkommende kan vi enten finde et neutralt sted, eller vente til vi ved, hvem
deltagerne er. I år spiller damerne allerede 1/4 finale runde i uge 38, så derfor vil der være tid
til at vente med at finde værten til Santander Final4.
Ansvaret ved friheden til at vælge skal underbygges af, at vi fra senest den 1. august skal have
tilknyttet en ekstra ressource ifølge aftalen med Santander. Her skal de primære fokus områder
være at sikre udsolgt til damernes Final4 og mere fokus på sideevents i hallen og byerne ved
herrernes stævne.
Der skal på klubmødet være mandat til, at bestyrelsen arbejder videre med konceptbeskrivelse
af fremtidig Final4. Herefter skal vi i løbet af foråret 2018 have lavet målsætning og planer for
området.
Beslutning: Fremlægges på klubmødet, at DF‐H får bemyndigelse til at beslutte, hvordan det
videre arbejde omkring Final4 foregår med hensyn til placering af spillested og indplacering i
turneringskalenderen.
Kommunikation: Meldes ud på klubmødet 11. januar 2018.
Ad 3
Turneringskalender for 2018/2019
Frank Smith gennemgår turneringskalenderen på klubmødet.

Bestyrelsen drøftede forskellige terminer. TV2 er glade for Final4 mellem jul og nytår, og vil
meget gerne vise håndbold den 22. eller 23. december (helrunde).
Omkring Morten Henriksens skriv til dameklubberne omkring ekstra testdage er bestyrelsen
positiv indstillet, men foreslår at der lægges op til, at alle parter mødes.
Beslutning:
Kommunikation: Tages med på klubmødet – DHF er ansvarlig for udarbejdelsen af
turneringskalenderen.

Ad 4
Dansk Håndbold Award
Der er fremsendt prospekt og budget. Der har været afholdt en del formøder med både TV2,
Viborg kommune og Lars Magaard, som er projektleder på arrangementet. TV2 deler det op i
en live del og en tv program del. Hvilket betyder, at når der f.eks. er underholdning på scenen,
får tv seerne vist noget forud optaget tv eller live interview med aktører og eksperter.
Der er strenge regler hos TV2 omkring, hvor meget det kommercielle må fylde, så der bliver
lavet nogle specielt tilpassede sponsorpakker. Det startes med at tilbyde de sponsorer, man har
omkring landsholdet og ligaerne.
Det er holdt møde med Viborg Kommune om en 3 årig aftale. De første 2 år bliver i Stadion
hallen og sidste år vil være i Tinghallen, som er i gang med en større ombygning. Viborg Rådhus
kan bruges til VIP arrangement for ca. 400 personer, med rød løber hele vejen hen til hallen.
Spillerarrangementet kommer til at foregå i loungen i hallen. Der vil blive lavet en funzone uden
for hallen med aktiviteter fra Generation Handball.
Der sluttes af med afterparty for spillere, sponsorer mv. i loungen.
Det kan være den mandag den 4. eller den 5. juni – Dette afhænger af planlægningen af en
landskamp i denne uge. Vi skal planlægge således, at landsholdet er med.

Mulighed for ekstra klubkøb og mulig invitation af 1. division klubber undersøges nærmere, når
der bliver en præcis udregning af kapaciteten.
Hvis klubberne nikker ja, er rammerne på plads, og der afholdes møde med DHF, HSF, TV2 og
DF‐H, hvor man aftaler hvilke priser, der kunne uddeles, og hvordan man kan finde den sidste
finansiering fra sponsorer.
Beslutning: Der arbejdes videre med arrangementet, hvis der er opbakning fra klubberne.
Kommunikation: Meldes ud på klubmødet 11. januar 2018.
Ad 5
1. division i fokus
TC gennemgik det fremsendte dokument omkring ”1. division i fokus”, hvor det er Arne Buch og
Thomas Christensen, som er tovholdere. Det er meningen, at personer fra ligaklubberne skal
være mentorer i de 3 områder. Det er et tilbud til 1. divisionsklubberne. Det forventes, at der
kommer 3 personer fra hver klub, så man kan tage det arbejde, der vil være på kurserne, med
hjem i klubberne.
Beslutning: Der arbejdes videre med kurserne.
Kommunikation: Meldes ud på klubmødet 11. januar 2018.
Ad 6
DF‐H siden sidst
Europæiske forhold – udvikling siden 27. november 2017
TC deltager sammen EPHLA i et møde med EHF den 20. januar i Zagreb, hvor temaet bliver
involveringen fra EPHLA i fremtiden. Det fremgår af EHF referat fra december, at de ikke vil
forlænge samarbejdet med EPHLA, men i stedet skabe et liga forum med deltagelse fra alle
lande = også lande hvor klubber ikke er organiserede, og hvor man så må forvente, at det er
forbundsfolk, der deltager. Det kommer i vores perspektiv til at give endnu mere indflydelse for
store klubber i lande uden interesse for en national liga.
Barselsforhold
Der har været afholdt møde og skriv er udsendt til bestyrelsen. Dameklubberne informeres
omkring dette på klubmødet.

U‐regler, ulige årgange og reserveholdsturnering
Der har været en række møder i DHF systemet omkring ændringer af U‐reglerne. Det er
besluttet mellem Landholdsledelsen, DHF TU, DHFs Adm. og DF‐H, at vi samler alle forhold, der
har tilknytning til dette i forbindelse med overgangen til nye årgange for ungdomshåndbolden.
Det bliver DHFs adm. der bliver tovholdere, således at vi sikrer, at alle parter bliver hørt.
Eliteklubberne skal huske deres lokal tilhørsforhold, og at man også den vej igennem har en
berøring med håndboldsystemet. DHF TU vil i løbet af foråret gennemføre en undersøgelse af
hvor stor tilfredshed, der er med brugen af U18/ U21 reglerne. Formentlig i form af et
spørgeskema. Det er vigtigt, at man føler håndbold Danmark er blevet hørt, således at det ikke
blot er få klubber, der råber højt, som sætter dagsordenen.
Dommergruppen havde møde i sidste uge. Det blev aftalt, at når de holder samlinger og gerne
vil ændre på noget, så skal det meldes tilbage til klubbernes træner med det samme. Klubberne
bliver bedt om at sende kontakt info på sportslige ansvarlige i liga‐ og 1. divisionsklubberne.
Ad 7
Studietur til Velux EHF Final4 (til beslutning)
TC gennemgik mulighederne for at gennemføre en studietur til Køln i Forbindelse med Final4.
Det blev besluttet at gennemføre turen. TC udarbejder program og hører EHF om mulighed for
at et møde om deres setup.
Ad 8
Årsmøde 2018 (7. juni 2018)
Punktet tages med på marts mødet
Ad 9
Udvalget for Professionel Håndbold
Punkter til næste møde 7. februar 2018:
Der er enighed om, at hvis der skal kigges på krav til haller, så er det ikke kun
sikkerhedsmæssige punkter, men også kommercielle muligheder.

Klubhåndboldens placering i EHF systemet. Holdninger forud for mødet den 20. februar skal
drøftes.
Brug af teknologi (dommer hjælp) ved TV kampe.
Der var spørgsmål på, om dommerne skal have mulighed for at bede om hjælp ved tv
transmitterede kampe. f.eks. om der er mål eller rødt kort eller lignende. Kan skabe ulighed
imellem kampene, men alle de fejl, der kan fjernes, bør fjernes. Det drøftes på
dommerudviklingsmødet den 1. februar, og indstillingen sendes så videre til Prof. Udvalget.
Beslutning: TC sender punkterne til FS.
Kommunikation:
Ad 10
Meddelelser
DHF bestyrelsen:
Intet at berette om/JCh.
Administrativt:
Den 25. januar afholdes næste kommercielle møde.

Beslutning:
Kommunikation:
Ad 11
Eventuelt
Intet.

