Klubmøde HSM Industri Super Cup 2018 – 26. august – Skanderborg
Deltagere: GOG Håndbold, KIF Kolding, Ribe-Esbjerg HH, Skanderborg Håndbold, Skjern Håndbold, TTH
Holstebro, Aalborg Håndbold, Århus Håndbold, EH Aalborg, København Håndbold, Nykøbing Falster
Håndbold, Randers HK, Silkeborg-Voel KFUM, Team Esbjerg, Aarhus United, Randers HH, Roskilde
Håndbold, Bjerringbro FH, Fredericia Håndbold, Horsens Håndbold, Skive fH
Kort præsentation af de fremmødte klubber. Mia Boesen præsenterede sig.
Kasper Jørgensen takkede for valget til årsmødet, og supplerede med vigtigheden for
bestyrelsessammensætningen at være repræsenteret med både 1. division/liga – damer og herrer.
Henrik Dudek er valgt til næstformand.
Dommerudviklingsudvalget: Thomas Larsen, Poul Madsbjerg
Dommerforhandlingsudvalget: Kasper Jørgensen, Poul Madsbjerg
Prof. Udvalget: Kasper Jørgensen, Henrik Dahl, Poul Madsbjerg
Håndbold Spillerforeningen: Kasper Jørgensen, Thomas Larsen
Bestyrelsen har haft en strategi seminar dag, hvor emnerne bl.a. var klubservice, kommercielle forhold,
events, europæiske forhold og branding, kommunikation og muligheder for fælles salg.
Det er klubbernes fælles projekt at køre Divisionsforeningen.
Status ligasponsorater
Ingen herreliga sponsor ved opstarten af sæson 2018/2019, men produkterne skal stadig reserveres.







Lagardére aftalen løber indtil juni 2020. Så derfra skal vi være forberedt på, hvad det er vi vil.
DB Advisor aftalen løber indtil juni 2020.
Vi skal videre udvikle vores 3 event Super Cup og Final4 for damer og herrer.
Hvordan skal vi være repræsenteret vedrørende politiske forhold både i Europa, DHF,
dommerudvalg osv.
Hvordan starter vi processen i forhold til at få synliggjort, hvilke produkter vi fra klubside kan
disponere til fællesskabet, hvad kan vi forlange og forvente.
Hvad kan vi gøre i 1. division.

I dameligaen er elementerne de samme, men da der i fordelingsaftalen står, at den ene aftale skal
dække den anden, er der ikke meldt noget omkring økonomi ud endnu. Så årshjulet fra sidste sæson,
som er at finde på intranettet, er ikke ajourført med de rigtige beløb, men terminerne er stadig de
samme.
Ang. leverancerne i Santander Cup 1/8 finalerne er der stadig problemer med at levere, og det skal vi
blive bedre til. Klubberne er vant til det.
Uddannelse
Sidste år prøvede vi at være uddannelsesudbyder. 14 gennemførte og har evalueret på det og udbydes
igen. Kommer ud i næste uge 3 x 2 dage i samarbejde med Syddansk Universitet. En stor del teoretisk
viden, som kombineres med den praktisk viden, som er ude i klubberne. Der vil være stor fokus på
erfaringsudveksling kursisterne imellem, derfor en ekstra aften, da det giver store muligheder for det.
Meget fokus på lederen, men det vil være gavnligt at sende flere afsted.
Derudover faciliteres et klubforløb over 3 gange. Det vil være gratis for medlemmer af DF-H og alle fra
liga, 1. division og 2. division kan deltage. Det forventes at trække på de klubber, som kan bidrage med
erfaring og viden.
Workshop afholdes den 23. november (sted endnu ikke besluttet).
DF-H har haft afholdt Gå-hjem-møde i november 2017 omkring emnet Persondataforordningen, men
det er stadig nyt for alle, og der er mange gråzoner. Det kan være svært at lave et samlet guide, som
gælder alle klubber, og det er stadig hver enkelt klub, som skal kunne dokumenter at have styr på
tingene. Men er der nogen, som har erfaring med noget, må de meget gerne sende det til
Divisionsforeningen.
Ligeledes vedrørende APV er der klubber, som allerede har haft besøg, så del også gerne det med
Divisionsforeningen.
Status på Final4
For herrernes vedkommende bliver det Jyske Bank Boxen i Herning den 16.-17. marts 2019. Der er lavet
en rammeaftale med Jyske Bank Boxen og Herning Kommune, men kun datoen for 2019 er fastlagt.
For damerne bliver Santander Final4 hos en af de deltagende klubber.
Spørgsmål til salen:
Klubservice (svar fra salen):
 Opdatering af intranettet. Måske lave et debatforum.
 Bedre kommunikation til 1. div. klubber. Igangværende tiltag, og status på hvor man er.
 Hjælpe med komme med input til lave en professionel kampafvikling.
 Høre noget mere omkring 1. division i fokus.








Persondataforordningen og APV og evt. kontakt til diverse instanser.
Svært at vide om det er DHF eller DF-H man skal tage kontakt til.
Fælles fodslaw omkring arbejdsskadeforsikring (alle klubber, alle kontraktspillere).
Prioritere politik og så lade klubberne selv lave arrangementer. Vigtigt man har en stærk politisk
organisation.
Hvad får vi for det, vi betaler til DHF.
Sygedagepenge kan vi lave fælles regler.

Event (svar fra salen):
 Klare mål for eventen. Inddrage alle klubber også ikke deltagende med f.eks. mulighed for at
købe billetter til en god pris.
 Markedsføring og reklame. TV2 ikke synlige med reklame for eventen både omkring
kamptidspunkt og sted. DHF deltagelse f.eks. knæk kurven.
 Skal Super Cup være et neutral sted ? målet er stadig en fyldt hal.
 DHF og kredse til at rydde weekenden for kampe i den weekend, hvor der spilles Final4 for
herrerne i Jyske Bank Boxen.
 Final4 er et anliggende for de 4 klubber – urealistisk at trække tilskuer for andre klubber.
 Bruge alle klubber til at markedsføre event. Super Cup og Final4 kan blive en succes ved at sælge
billetter og markedsføre billetter – lave fordele til klubber ved at hjælpe – aktivitet som gav en
spændende vinkel for at deltage med gæster, sponsorer osv.
 Santander Cup masser potentiale fra 1/8 finalerne – således at Santander valgte et par kampe
ud og kom med aktiviteter.
 Super Cup skal tilbage til klubberne, da det bliver svært at inddrage ikke deltagende klubber.
Skal det være damer/herrer samme dag – skabelon til afvikling. Intensionen er god med at
inddrage alle klubber, men det bliver svært.
 All star event i forbindelse med DHA.
Fælles produkter (svar fra salen):
 Nye produkter og opfinde dem og sælge dem gennem DF-H. Svært at gå ind gennem DF-H og
sælge eksisterende produkter.
 Mere dialog klubberne i mellem ved salg af VIP og sæsonkort. Der kan laves sponsorture med
overnatning. Skal herrerne have den samme aftale som damerne omkring fri entre til de første
100, som har købt sæsonkort.
 Mere fokus på at lave lokalopgør til noget stort.
 Stort ønske at finde en hovedsponsor til 1. divisionsklubberne.
 Opråb i forhold til udebanehold (fra 1. divisionsklubber), så man ikke bliver tildelt de ringeste
forhold, når man er gæst.
 Der er en masse viden i klubberne, så hvordan kan vi få den bredt ud. Forslag til at sælge
foredrag og lave noget på tværs. F.eks. have sponsorer med på udebane ture.
 10 x 30 sek. LED – uanset om kampen er på tv eller ej.



Ambition om at der er 2-3 udvalgte kampe laver aftale med national firma.

Ændring af LR
Er sendt ud lige før sommerferien.
 Underskrift af kamprapport 30 minutter før kampstart
 Valg af trøje farve før teknisk møde
 Hjemmebane i DM semifinaler – vinderen fra slutspillet har hjemme banefordel
 Video Proof i TV kampe
Video Proof testes i alle tv kampe i sæsonen 2018/2019. Det er ikke VAR, og det kun dommerne, der kan
kalde ”Video Proof”. Der bliver placeret et ekstra kamera, således at dommerne hurtigt kan se en
hændelse. Det er dommerne, der bestemmer, og bliver de påvirket kan de give advarsel og 2 min.
Klartilkamp.nu kampagne er i gang nu bare i en mindre udgave end sidste år. Så håber klubberne
spreder budskabet, og er der brug for noget grafisk materiale til den enkelte klub, så kontakt Thomas
Christensen.
Tak for et godt møde.

