
      

 

                                                                                                                             

 
Referat, DF-H bestyrelsesmøde 6. november 2018 – til tophåndbold.dk 
(Sted: Trinity, Fredericia) 
 
Deltagere: Kasper Jørgensen (KJ), Poul Madsbjerg (PM), Henrik Dudek (HDU), Janni Møller 
Thomsen (JMT), Henrik Dahl (HDA), Thomas Renneberg-Larsen (TL), Bo Tranberg (BT), Lars Buhl 
(LB), Kent Ankersen (KA) og Thomas Christensen (TC) 

 
Afbud: Ingen  
Referent: Dorthe Ottesen 
 
Dagsorden: 

1. Velkomst og godkendelse af referat fra 13. september 
2. Økonomi (til orientering) 

a. 6 måneders opfølgning (bilag udsendt) 
3. Ligasponsorat (til beslutning) 

a. Status og beslutning om situationen ved manglende ligasponsor for herrer (bilag udsendt) 
4. Santander Final4 

a. Økonomi (investering og fordeling) vedr. Final4 stævnerne (til beslutning) (Bilag fremsendes) 
b. Status på Stævnerne (til orientering) 

5. Klubmøde 
a. Dansk Håndbold Award 2019 – klubpakken (beslutning om pakkens indhold) 
b. TV Produktions udstyr (beslutning om pakkens indhold) 
c. Fælles billetsalg og loyalitetssystem (orientering om tilbud og proces) 

6. DF-H siden sidst (til orientering og eventuel debat) 
a. Elite Klub Udvikling 
b. Samarbejdsudvalg med HSF 
c. Dommerudviklingsgruppen/ Spillets Parter 
d. Prof. Udvalg tema dag 
e. Udviklingsgruppen 

7. DHF siden sidst (til orientering) 
8. Eventuelt 

     
Ad 1 
Velkomst og godkendelse af referat fra den 13. september 2018 
Referatet fra den 13. september 2018 blev godkendt og underskrevet.  
 
Ad 2  
Økonomi 
6 måneders opfølgning.  
TC kommenteret kort fremsendte saldobalance per september. Der er primært positive 
afvigelser. Det manglende solgte herreliga sponsorat påvirker ikke regnskab væsentlig, da alle 
penge videresendes til klubberne. Der var ingen spørgsmål.  



      

 

                                                                                                                             

 
Beslutning: Fremlæggelsen tages til efterretning 
Kommunikation: Ingen  
 
Ad 3 
Ligasponsorat 

 Status og beslutning om situationen  
TC er i dialog med Lagardére, der har haft en del møder, dog uden held med salget. 
 
Flere forskellige modeller omkring fordeling og udbetaling af HTH ligaaftalen blev diskuteret i 
henhold til de aftaler, der foreligger mellem klubberne. 
 
Denne siger, at hvis en aftale er solgt til en værdi, der overstiger garanti beløbet, skal denne 
aftale dække grundbeløb i begge ligaer. 
 
Det blev tillige diskuteret, om hvad man skal gøre med elementerne fra grundaftalen. 
 
Beslutning:  

1) Alle liga hold modtager kr. 25.000,- som er lig garanti betalingen. HTH liga klubberne 
modtager betaling for leverancer af billetter, VIP Billetter og kampevents. 

2) Lander en aftale for herreligaen senere skal HTH liga klubberne også have fordel af 
denne. 

Kommunikation: TC udsender et skriv til alle klubber omkring status og økonomi fordeling.  
 
 
Ad 4 
Santander Final4 
Økonomi (investering og fordeling) vedr. Final4 stævnerne. 
 
Der blev givet en generelt status for begge events. 
 
Omkring fordeling af økonomi blev følgende model besluttet. 
 
Garanti ved deltagelse: 
De fire finalister for henholdsvis damer og herrer garanteres et beløb, som fordeling efter 
sportslige præstationer ved selve stævnet. 
 



      

 

                                                                                                                             

De gældende satser er: 
Damer – 525.000,- + moms og for Herrer – 700.000,- + moms 
 
Der fordeles således for damer: 
Vinder  175.000 + deltagelse i Super Cup 
Nr. 2 150.000 
Nr. 3 125.000 
Nr. 4  75.000 
 
Der fordeles således for herrer: 
Vinder  225.000 + deltagelse i Super Cup 
Nr. 2 200.000 
Nr. 3 175.000 
Nr. 4 100.000 
 
Årsagen til præmiepenge forskellen ligger i den forskel, der er i TV aftalen om, at TV2 skal vise 
herre semifinalerne på hovedkanalen, mens det kun er damernes finale, der er garanteret på 
hovedkanalen. 
 
Udviser regnskabet et resultat, der er mindre end garantibeløbet, er det Divisionsforeningens 
ansvar at udbetale beløbet.  
 
Divisionsforeningens sikre andel: 
Udviser det endelige regnskab et overskud på mere end det beløb klubberne er garanteret, så 
går den første del til Divisionsforeningen. 
 
Det beløb udgør følgende: 
 
125.000,- + moms for damerne og 250.000,- + moms for herrerne. 
 
Yderligere overskudsfordeling: 
Udviser det endelige regnskab et overskud, der er større end garanti beløb til præmiepenge og 
Divisionsforeningens betaling, fordeles efter følgende model: 
 
Damer:   Klubber  DF-H 
Overskud 0,- - 525.000,-  525.000,-  0,- 
Overskud 525.000,- - 650.000,- 525.000,-  125.000,- 



      

 

                                                                                                                             

Overskud 650.000,- - 1.300.000,- 525.000,- + 20% per klub 125.000,- + 20% 
Overskud på over 1.300.000,- 525.000,- +  125.000,- 
   20% op til 1.300.000,- 20% op til 1.300.000,- 

5% af resterende 80% af resten – øremærket 
udvikling i DF-H 

 
Herrer:   Klubber  DF-H 
Overskud 0,- - 700.000,-  700.000,-  0,- 
Overskud 700.000,- - 950.000,- 700.000,-  250.000,- 
Overskud 950.000,- - 1.900.000,- 700.000,- + 20% per klub 250.000,- + 20% 
Overskud på over 1.900.000,- 700.000,- +  250.000,- + 
   20% op til 1.900.000,- 20% op til 1.900.000,- 

5% af resterende 80% af resten – øremærket 
udvikling i DF-H 

 
Beslutning: Fordelingsregnskabet Final4 damer og herrer blev godkendt 
Kommunikation: Kommunikeres ud på næste klubmøde.  
 
Ad 5 
Klubmøde  
 
Der blev drøftet punkter til et kommende klubmøde (endnu ikke planlagt) 
 

a) Dansk Håndbold Award 2019 – klubpakken (beslutning om pakkens indhold) 
Sidst skulle klubberne købe 10 VIP/20 spillere kr. 16.000 + moms. Dette tilbydes igen, 
men med den ændring at 5 spillere sidder på gulvet under showet i stedet for de 10 VIP 
gæster, der gjorde det sidste år. Det foreslås, at det kunne være TV2 som udvælger, 
hvilke spillere de gerne så sidde på gulvet.  

 
Bestyrelsen besluttede, at prisen på kr. 16.000 + moms skulle fastholdes.  

 
Datoen for showet er enten den 16. eller 17. juni, alt efter hvornår landsholdet skal 
spille om søndagen.  

 
b) TV Produktions udstyr (beslutning om pakkens indhold) 

Der arbejdes pt på flere forskellige modeller og med flere forskellige leverandører 
omkring dette emne. Uanset hvilke modeller man vælger, er det forbundet med meget 
økonomi. 
 



      

 

                                                                                                                             

Der arbejdes videre, så der på et klubmøde kan fremlægges noget konkret. 
 
 

c) Fælles billetsalg og loyalitetssystem (orientering om tilbud og proces) 
Der har været en henvendelse fra en af de store billetudbydere, der gerne vil tilbyde et 
udvidet samarbejdet omkring billet system for alle klubber, men samlet platform. Dertil 
vil de tilbyde klubberne et af større loyalitets programmer. 

 
Tages med på klubmøde om det har nogen interesse at arbejde videre med.   

 
Beslutning: Der arbejdes videre med de tre emner, så de er klar til et kommende klubmøde. 
Kommunikation: Dansk Håndbold Award pakken udsendes til klubberne, så snart datoen 
kendes. TV produktionsudstyr og fælles billetplatform tages med på næste klubmøde.  
 
Ad 6 
DF-H siden sidst (til orientering og eventuel debat) 
Elite Klub Udvikling 
På mandag starter det første møde af 3 
 
NORD, Hadsten den 12. november (3 klubber) 
SYD, Fredericia den 15. november (3 klubber) 
ØST, Roskilde den 20. november (6 klubber) 
 
Til elitekurset var der kun 5-6 interesseret personer, og der skal i hvert fald være min. 12 
deltagere. Udbydes i næste sæson og fremadrettet måske hvert andet år.  
 
Samarbejdsudvalg med HSF 
Der har været afholdt et godt og konstruktiv møde, hvor alle relevante emner blev skitseret op i 
overskrifter, så vi kan tage dem med fremadrettet, når vi skal være konkrete. Herunder også 
gode snakke om blandt barsel og forsikring. 
 
Dommerudviklingsgruppen/ Spillets Parter 
Der var møde sidste mandag, hvor 16 personer. Alle parter får meget ud af det. God udskiftning 
med repræsentanter fra de forskellige parter. En stor udfordring er, at der mangler 
observatører.  
 
Prof. Udvalg temadag 
Inden bestyrelsesmødet afholdte KJ, HDU, PM, HDA og TC møde omkring fælles dag i Prof. 
Udvalget. Den første ledige dag, som DHF kunne finde var den 20. februar, hvilket ikke er 
acceptabelt. Vi arbejder videre på, hvilke punkter der kunne være væsentlige i forhold til os.  
 



      

 

                                                                                                                             

Udviklingsgruppen 
Den 24. oktober afholdte udviklingsgruppen møde, hvor der blev vent en masse områder, hvor 
vi med fællesskabets indsats kunne løfte nogle ting. Der arbejdes videre med hvilke krav og 
muligheder, der kan opstilles for klubberne i Elite sektoren. 
 
Beslutning:  
Kommunikation:  
 
Ad 7 
DHF siden sidst 
Intet at berette om.  
 
Ad 8 
Eventuelt  
TC har været til slutspilsplanlægningsmøde i Odense. Som kalenderen er nu, og hvis finale 
kampene (herrer) skal på TV2 falder det sammen med Final4 i Køln. TV2 har et klart ønske om 
at placere så mange kampe som muligt i alle weekender.  
 
Den nye økonomiske aftale, som er lavet med EHF marketing, gør at der kommer flere penge i 
håndboldsystemet fremover. Men hvordan fordelingen bliver vides endnu ikke.  
 
Bestyrelsen besluttede, at finale kampe skal forsøges placeret i weekenden, selvom der er 
Final4 i EHF regi.  
 
DF-H indkalder alle klubber, som spiller EHF kampe, hvor der laves en plan for en fælles 
holdning, hvis man derfor vil blive nødt til at sende andre fra klubben, hvis man spiller finale.  
 
TC fremlagde seertal/tilskuertal fra sæsonstart til 31. oktober sammenlignet med sidste sæson.  
 
Aalborg Håndbold har spurgt på om det kan passe, man stadig skal betale 2.500 kr. i gebyr til sin 
JHF kreds. Vi tager spørgsmålet med til Prof. Udvalget næste gang.  
 
JMT vil gerne have at skud i ansigtet på målmanden tages med i udviklingsgruppen.  
 
Spørgsmålet om 12.000 kr. grænsen for kontraktregistrering kan hæves. Dette spørgsmål kan 
tages i samarbejdsudvalget næste gang. Det forventes dog, at der skal tegnes forsikring af 



      

 

                                                                                                                             

spillere, der modtager under mindste beløbet. Dette gælder formentlig også de klubber, der i 
dag laver aftaler til en værdi under 12.000,- pr år.  


