Referat fra klubmødet 11. januar 2018
(Sted: Trinity, Fredericia)

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Velkomst og præsentation
DF‐H siden sidst
Fremtidens Final4 stævner
Turneringskalender
Dansk Håndbold Award 2018
1. division i fokus
Eventuelt

Deltagere: Bjerringbro‐Silkeborg, GOG Håndbold, KIF Kolding København, Ribe‐Esbjerg HH,
Skanderborg Håndbold, Skjern Håndbold, SønderjyskE Herrer, Tønder Håndbold, TTH Holstebro,
Aalborg Håndbold, FC Midtjylland, København Håndbold, Nykøbing F. Håndbold, Odense
Håndbold, Ringkøbing Håndbold, Silkeborg‐Voel KFUM, Team Esbjerg, Viborg HK, Aarhus
United, Fredericia Håndbold, Team Sydhavsøerne, Roskilde Håndbold Randers HH, TMS
Ringsted, Lemvig‐Thyborøn Håndbold, Køge Håndbold, Bjerringbro FH, Odder Håndbold

Ad 1
Velkomst og Præsentation
Thomas Christensen bød velkommen til klubmødet, som er i stedet for klubmøderne i
forbindelse med Santander Final4.
TC gav kort informationen omkring EHF, som vil nedlægge EPHLA. EHF vil have flere kampe i CL
DF‐H finder det vigtigt, at vi har en sådan sammenslutning med Sverige, Norge, Frankrig og
Tyskland. Klubberne skal være meget tydelig i de forum, hvor man snakker top klubbernes
interesser, ellers bliver det de lande, som ikke har national liga, der kommer til at sætte
dagsorden.

Ad 2
DF‐H siden sidst
Kun dameklubberne:
Der har været afholdt møde omkring barselsforhold. Der er enighed om, at man igen kigger på
det næste gang, man samles blandt dameklubberne. Evt. i forbindelse med samlet møde med
landholdsledelsen.
DHF adm. og DHF TU er i gang med at kigge på alle forhold omkring U‐regler, og klubbernes
input omkring en reserveholdsturnering. Alt arbejdet sker på en gang i samme omgang med at
man skal indføre nye årgange i ungdomshåndbolden. Ikke at man kan garantere, at det bliver
en gang for alle, men mange ting vil have indflydelse på hinanden, og derfor giver det mening at
samle arbejdet. Eliteklubberne skal huske deres lokale tilhørsforhold i dette arbejde og sørge
for at give deres menig til kende, også når det handler om lokale møder/ initiativer. F.eks. kreds
generalforsamlinger eller info møder.
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. Kontakt
info samles på liga‐ og 1. divisionsklubberne.
Dommerudviklingsgruppen arbejder på en indstilling til Prof. Udvalget omkring, at dommerne
kan søge hjælp i tv billeder ved helt konkrete hændelser f.eks. tvivl om mål eller
diskvalifikationer. Dette kan selvfølgelig kun tilbydes ved TV kampe, som er ca. 35% af vores
kampe. Næste møde i dommerudviklingsgruppen er den 1. februar og Prof. mødet er den 7.
februar.
Ad 3
Fremtidens Final4
Final4 har nu været afviklet 2 gange for damer og 7 gange for herrer. Udviklingen går den
rigtige vej. Final4 er et kommercielt produkt, og der arbejdes hele tiden med udviklingen af
dette.
På herresiden er det først besluttet, når man kendte deltagerne, hvor spillestedet skulle være.
Der er både fordele og ulemper ved dette. Men måske tiden er til, at man vælger et neutralt

sted for herrerne, således at man kan beslutte stedet tidligere og dermed får længere
planlægningstid.
Ambitionen i samarbejde med Santander og bestyrelsen er, at lave to produkter, som
nødvendigvis ikke har samme udviklings tidslinje, men målet er at ende i de største haller. Men
der er brug for fleksibilitet i turneringskalenderen, og det kan sikkert ikke blive en fast dato, hvis
man for herrernes vedkommende f.eks. vælger Boxen, da den optaget i uge 5, som vi tidligere
har brugt som termin.
Bestyrelsen ønsker derfor mandat til at arbejde videre med, hvad de mener, er den bedst
mulige placering og ramme omkring Final4. Den ekstra ½ tids ressource, som Santander vil
tilknytte arrangementerne starter senest den 1. august 2018.
Spørgsmål fra klubberne:
AAU Mads Winther: Har det været problem for herrerne at arrangere Final4 med så kort tid ?
Hvad er ambitionen for Final4 – men skal det være en håndboldfest for hele Danmark, og hvis
det er Boxen, så er der brug for mere tid.
TTH John Mikkelsen: Hvis vi skal kigge på haller, synes jeg det er vigtigt, at der er en klub, som
har hjemmebane.
Hvordan vurderes projektet efter afviklingen i Silkeborg af bestyrelsen ?
Hvad tænker vi omkring damerne, og er der andre kommuner, som er interesseret, selvom de
ikke har hold med (TC ja).
NFH Kenneth Sahlholdt: Men vi skal vælge en hal, efter vi har fundet deltagerne. Skal datoen
flyttes?
Vi arbejder med to tidslinjer og to produkter.
TC: Vi drøfter om vi er klar til at spille i Boxen efter VM i 2019 (uge 11).

JCh: Vi har en ressource, som skal arbejde med at udvikle final4, så derfor skræmmer et neutral
sted ikke så meget mere fremover.
DF‐H Bo Tranberg: For at vi kan udnytte denne ressource skal vi have længere tid til at
planlægge, og derfor kan det blive et neutralt sted.
BSV Jesper Schou: Kunne det være en idé at holde kampfri weekend for at fylde Boxen med alle
håndbold interesserede ?
KBH Janni Thomsen: Det handler om, hvis vi skal lave noget for hele Danmark, så skal alle have
lyst til at deltage og bakke op omkring et arrangement.
SKH Carsten Thygesen: Man skal være opmærksom på, hvor svært det er at samle 12.000, når
man ikke ved, hvem der spiller. Det kan være svært at samle sin klub til at tage af sted, når man
ikke selv deltager. Når vi giver fuldmagt må det være i troen på, at vi får ”andre” til at tage ind
og se håndbold, men at tro på at klubberne kommer ‐ det tror jeg ikke på.
Beslutning: Der var ingen indvendinger fra klubberne, at DF‐Hs bestyrelse får mandat til at
arbejde med videre med placering og rammer for Final4 frem i tiden for både damer og herrer.
Ad 4
Turneringskalender
Turneringskalenderen blev gennemgået. Der blev givet et mandat til DF‐Hs bestyrelse om at
placere herrernes Final4 efterfølgende under hensyn til venue.
Herudover var der enighed om, at herrernes ¼ finale i Santander Cup skulle afvikles midtuge 42.
Damernes ¼ finale afvikles midtuge 38. Damernes Final4 afvikles 29.‐30. december 2018.
Den planlagte runder 24 i HHL flyttes til midtuge 36. Resten af herrernes grundspil afventer
placering af Final4.
DHL flyttes runde 4 op i midtuge 37.

For de flyttede runder (HHL i uge 36 og DHL i uge 37) gælder, at såfremt der bliver europæisk
deltagelse for danske hold i denne uge, flyttes disse enkeltkampe til afvikling på en ledig dato,
dog senest inden 1. halvdel af turneringen er slut.
Klubberne vil gerne vide de 2 første runder, så man i god tid kan markedsføre dem i lighed med
projektet ”fyld hal”, som gav både gode seertal og gode tilskuertal.
Ad 5
Dansk Håndbold Award 2018
Klubberne bedes reservere den 4. juni og den 5. juni 2018.
Lars Maagaard og Jesper Frost gemmegik udkast til koncept (er fremsendt til ligaklubberne).
Klubberne kommitterede sig til:
1) Klubberne stiller med stort set komplette spillertrupper.
2) Klubberne stiller med frontfigurer til VIP arrangementet – prisen er sat således at man
kan sælge 8 VIP billetter a 2.000,‐ og så have to klubpersoner med gratis.
3) Samarbejdet med Viborg kommune sikrer stort set alle de økonomisk risicis, der er ved
arrangementet.
4) Et eventuel økonomisk overskud vil blive geninvesteret i projektet. Tanken er at eventen
skal være økonomisk i balance og være med til at brande Danmark.
Beslutning: Der var enighed om, at arbejde videre med Award Show.
Ad 6
1. division i fokus
TC gennemgik præsentationen ”1. division i fokus”. Vi håber selvfølgelig at flest mulige 1.
divisionshold og klubber vil tage sig tiden til at besvar spørgsmålene i undersøgelsesfasen, så vi
kan få det bedst mulig grundlag for at lave kursus indholdet. Spørgeskemaet forventes færdig i
slutningen af marts måned.
Lemvig og Odder spurgte ind til slutspillet, hvilket må tages på et andet møde.

Derfor vælger vi fra vores side at sætte forløbet i gang.

Beslutning: De 12 fremmødte 1. divisions hold gav deres opbakning til projektet og lovede at
medvirke aktivt i opgavens indledende del.
Kommunikation: Oplægget er sendt direkte ud til klubberne.
Ad 7
Eventuelt
Diverse
 Som noget nyt er DF‐Hs kalender at finde på tophåndbold.dk.
 Massagebrikse for udeholdene – der er styr på det.
 Årskort damer – Dorthe sender mail rundt.
TV2 har spurgt på, hvor længe dameklubberne kan vente med at få at vide, hvem der vises fra
spillerunde 21. På klubmødet blev det besluttet, at man godt i denne runde kunne vente til 14
dage før afviklingen mod de normalt 8 uger.

