Referat klubmøde den 16. januar 2019 - Trinity
Deltagere: Dame- og herreligaklubber
Dansk Håndbold Forbund: Frank Smith, Søri Haslund, Anders Fredsgaard, Morten Henriksen
Divisionsforeningen Håndbold bestyrelse: Poul Madsbjerg, Thomas Renneberg-Larsen, Kent Ankersen
Divisionsforeningen Håndbold: Thomas Christensen, Dorthe Ottesen
Afbud: Ajax København
Dagsorden:
1. Velkomst og præsentation af deltagerne
2. Turneringsplanlægning 2019/2010
3. Turneringsstruktur 2. og 3. division (U19 årgange)
4. Dansk Håndbold Award
5. Indførelse af elektroniske team time out knapper
6. Status ligasponsorater
Ad 2
Turneringsplanlægning 2019/2020
Turneringskalenderen blev gennemgået af Thomas Christensen.
Turneringskalenderen 2019/20 godkendes med følgende justeringer:
HTH Ligaen - der afvikles 13 runder før jul. Runde 24 flyttes derfor fra uge 11 til uge 36, - det betyder 2
spillerunder i uge 36.
Såfremt der er dansk deltager i EHL (European Handball League) kvalifikationsrunde 1, er løsningen på
sammenfald af liga og EC- kampe at aftale sig til EC dobbeltkamp i weekenden uge 37 og flytte
spillerunde 4 ind i midtugen.
Derudover flyttes 1/4-finalerne i Santander Cup fra uge 43 til uge 38.
I Herre Håndbold Ligaen flyttes spillerunde 17 i uge 50 før jul til afvikling i uge 10, - det betyder 2
spillerunder i uge 10.
Opdateret kalender udsendes fra DHFs administration.
Ad 3
Turneringsstruktur 2. og 3. division
Anders Fredsgaard fra Dansk Håndbold Forbund’s TU opridsede, hvad der var blevet snakket om på
møderne mellem 2. og 3. division – se vedhæftede.

Der arbejdes på hvorledes deltagerne til U19 skal fordeles øst/vest. Og hvordan en turnering skal
afvikles. Når et endeligt forslag er udarbejdet for U19, skal det vedtages af DHFs bestyrelse og indskrives
i Ligareglementet. Dette arbejde forventes afsluttet således, at det allerede kan gælde for sæsonen
2019/2020.
Allan Jørgensen fra Skjern Håndbold fremlagde hans mulighed for en reserveholdsliga med fokus på
udvikling af talenter.
Fordele og ulemper ved en reserveholdsliga blev drøftet.
Et stor fokus punkt er, at man skal forholde sig til, om man vil have et ligahold og et 2. hold eller ligahold
og et ungdomshold, hvis man ikke kan rumme alle tre dele.
DHF og DHF´s TU udsender den endelige beslutning om U19 rækker efter februar mødet.
Ad 4
Dansk Håndbold Award 2019
Afholdes den 17. juni 2019 i og omkring Vibocold Arena i Viborg.
Der arbejdes videre med følgende gældende for alle liga klubber:





Klubpakken 2019 – kr. 16.000,- + moms (samme som 2018)
10 personers VIP bord – (listepris kr. 2.000,- + moms pr. person)
20 personer (sportslig sektor) i players lounge
5 spillere ved VIP bord under show – de resterende 25 personer har pladser på tribunen

Dertil arbejdes der med en fanfest, hvor hver klub tilbydes:
 45 fans (en bus) fra hver klub kr. 200 inkl. mad og billet til show (eks- drikkevarer)
 Klubberne skal selv sørge for bus.
DF-H udsender samlet præsentation på Dansk Håndbold Award 2019.
Ad 5
Indførsel af elektronisk team time out knapper
Som tidligere skrevet ud er det besluttet at indføre team time out knapper til alle kampe i liga- og 1.
divisionsklubber fra sæsonen 2019/2020. Der udarbejdes tekniske kravsspecifikation primo 2019. Der
udarbejdes ”spilleregler” for brug og misbrug af elektronisk team time out knap, som indskrives i
Ligareglementet for 2019/2020.

Klubber, der benytter mere end en hjemmebane, skal have løsningen i samtlige haller, også selv om der
kun er tale om få kampe. I tilfælde af nød flytninger eller flytninger med kort varsel f.eks. ved TV kampe,
kan der være undtagelser for dette. Dette skal dog altid være godkendt af DHFs administration.

Ad 6
Status ligasponsorater
Som tidligere meddelt er udbetalingen 25.000 kr. i grundbetaling til både damer og herrer. Damerne får
stadigvæk betaling for de aftalte produkter.
Aftalen med Lagardére udløber 30. juni 2020. Vi er i gang med at kigge på aftalen og alternative
muligheder.
Herreklubber skal stadig reservere ærmelogoet, 10 m gulvreklame og 3D reklame til brug for en sponsor.
Pt bruges programsponsorat på TV2 til at fortælle om Santander Final4 den 16. og 17. marts 2019.

