
 

Brøndby d. 1. juli 2021 
  
  

Referat af møde nr. 8 2020-2021 i Udvalget for Professionel 
Håndbold tirsdag d. 15. juni 2021, kl. 08.30 virtuelt på Teams 
 
Deltagere: Per Bertelsen (PB), Jan Kampman (JK), Jan Larsen (JL), Lars Peter 
Hermansen (LPH), Kasper Jørgensen (KJ), Thomas Christensen (TC), Morten Stig 
Christensen (MOC) og Frank Smith (FS).   
Afbud fra Mogens Mulle Johansen  
 

Dagsorden  
 
Sager til beslutning/drøftelse 
 
Punkt 1 Endelig placering i HTH-Ligaen 
 Udvalget skal drøfte og tage stilling til slutplaceringen i HTH-

ligaen på baggrund af sagen om Århus Håndbolds konkurs 
(bilag) 

 
 I forlængelse af Appelinstansens afgørelse om at tilrette de 

turneringsmæssige forhold i henhold til afgørelsen om Århus 
Håndbolds konkurs, besluttede udvalget på møde d. 12. maj 
at fastholde stillingen med de spillede kampe i 
kvalifikationsspillet.  

 Beslutningen var ud fra synspunktet om at det ikke ville give 
mening at spille kampene om, idet det primære formål med 
kvalifikationsspillet er at finde det hold, der skal spille om en 
plads i ligaen ved kampe mod vinderen af nr. 2 mod nr. 3 i 1. 
division. 

 Imidlertid var op- og nedrykningen allerede afgjort, hvorved 
kvalifikationsspillet ikke ville være afgørende på dette punkt. 

 
 Imidlertid viser det sig, at placeringen som nr. 9 er væsentlig, 

idet holdet på denne placering i det konkrete tilfælde seedes i 
Santander Cup i lag 1 (den gruppe, der på udebane møder 
de lavest rangerende hold). 

 
 Udvalget havde muligheden for enten af fastholde 

beslutningen fra d. 12. maj også gældende på den endelige 
indplacering – eller at træffe beslutning om at foretage en om 
beregning af slutstillingen med den korrekte tildeling af point 
medtaget fra grundspillet (efter korrektion på baggrund af 
Appelinstansens afgørelse).  

 
 Stillingen i grundspillet efter at Århus Håndbold var trukket ud 

af turneringen og om beregning var foretaget på baggrund af 
Appelinstansens afgørelse: 

 
 
 
 
  



 

9 Fredericia Håndboldklub   24 9 0 15 720 - 756 18 

10 Mors-Thy Håndbold  24 8 1 15 656 - 670 17 

11 Ribe-Esbjerg HH  24 7 2 15 698 - 706 16 

12 Lemvig-Thyborøn Håndbold  24 5 1 18 629 - 706 11 

  
 Denne stilling betyder, at Fredericia HK og Mors-Thy 

Håndbold rettelig skulle have medbragt 2 point, medens 
Ribe-Esbjerg HH og Lemvig-Thyborøn Håndbold skulle 
medbringe 1 point til kvalifikationsspillet.  

  
 Beslutning: 
 

• Udvalget besluttede at stillingen skal om beregnes 
i forhold til det korrigerede grundspil, idet de 
spillede kampe og opnåede resultater fastholdes 

 
Stillingen efter om beregning ser herefter således ud: 
 

Om beregnet stilling med spillede kampe, men med korrekt point overførsel   
Endelig 
placering 

1 Mors-Thy Håndbold (2 point)   3 2 0 1 98 - 94 6 9 

2 Fredericia Håndboldklub (2 point)   3 1 1 1 94 - 98 5 10 

3 Ribe-Esbjerg HH (1 point)   3 1 1 1 88 - 84 4 11 

4 Lemvig-Thyborøn Håndbold (1 point)   3 0 2 1 96 - 100 3 12 

                    

 
  
 
   
Referatet godkendt 
 
      
Per Bertelsen  Jan Larsen         Kasper Jørgensen       
 
 
     _________________ 
                                          Lars Peter Hermansen    Jan Kampman 
 

 


