
 

Brøndby den 29. april 2019 

 
 
Referat TU-møde  
 
Mandag d. 29. april 2019, kl. 18.00 Kolding-hallerne, Ambolten 2-6, 6000 
Kolding  
 
 
 
Deltagere: Anders Fredsgaard, Henrik G. Larson, Niels Lindholm, Bjarne 
Knudsen, Jørgen Alnor, Heidi Hansen, Brian Nielsen, Per Jensen, Frank Smith 
og Søri Haslund som referent. 
 
 

Dagsorden   
   
Sager til beslutning:  
 
Punkt 1 Godkendelse af referat fra møde den 12. marts 2019 
   Godkendt 
 
 
Punkt 2 U19 turneringen og format af kommende ungdoms DM 
 Opfølgning fra foreningsmøderne i Silkeborg og i Roskilde. 
 AF – 2 gode møder med godt fremmøde og mange gode input og 

betragtninger. 
  
 Generelt fra møderne 

� Overvejende positive overfor en ligeud turnering – der har på 
møderne været talt og lagt op til en landsdækkende turnering 
med deltagelse af hold fra vest og øst i en eller anden form. 

� Man ønsker at turneringen strækkes længere og ikke 
komprimeres så meget i sæsonen. Ved at 
kvalifikation/niveaustævner udgår for U19, vil det være muligt 
at starte tidligere op i september og slutte senere i april 
efterfulgt af DM. 

� Herunder ønsket om fordelagtig planlægning af kampe på 
tværs af regionen, såfremt en samlet turnering med vest/øst 
hold, så foreningerne kan få fordele ved enten samkørsel eller 
dobbeltkampe i samme weekend. 

� Åben tilmelding til U19 liga. 
� Antal hold skal overvejes.  
� Vigtigt at finde en god løsning, der fungerer både i øst/vest. 
� Der skal være kvalitet i produktet. 

  
 Efter en lang drøftelse af punktet er der stor enighed i udvalget om 

at den ønskede struktur muligvis skal gennemføres i 2 tempi, da 
det ellers vil sætte klubbernes økonomi under et pres, som vi ikke 
ønsker i år 1. Det vil være rigtigt ærgerligt, hvis økonomiske 



 

årsager skal være årsagen til at fravælge et attraktivt sportsligt 
produkt. 

 
 Samtidigt er det vigtigt, at man ikke glemmer niveauet under de 

bedste. Enige i at der her fortsat skal spilles regionalt og med 
ombrydning. 

 
 Klubbernes bekymring for den økonomiske belastning ved en 

landsdækkende turnering til transport, vægter højt.  
 
   
Beslutning:  Der indstilles en model til bestyrelsen til deres næste møde. 
  
 
Punkt 3 Særregler for ungdom  
 På foreningsmøderne blev klubberne hørt om særregler i U19 

turneringen. Med meget få undtagelser, ønsker man reelt ikke at 
afskaffe særreglerne, de er lavet for at beskytte og udvikle 
spillerne. Ungdomslandsholdsledelsen som deltog på 
foreningsmøderne, anbefalede ligeledes, at særreglerne 
bibeholdes. Der skal være mulighed for kompetenceudvikling af 
spillerne – de er stadigvæk ungdomsspillere selvom man ændrer i 
strukturen. 

 
Beslutning: Særreglerne fastholdes som de er i dag. 
 
 
 
Punkt 4 Regler og propositioner 
 Det nye turneringsreglement gennemgås for tilretninger. 
  
 U-9 reglerne – skal ikke stå i turneringsreglementet, men flyttes 
 over i propositionerne. 
  
 2. års U17 spillere – ændres til U17 spillere kan med navngiven 
 dispensation få lov til at spille i seniorrækkerne op til og  med 
 øverste lokal række – dog kun hvis man ikke har et hold i 
 U17 og U19 årgangene.  
 
 3.5 – Anmeldt ulovligt hold tidligere godkendt drøftes med hensyn 
 til en tilføjelse. 
 Det skal ikke være muligt at anvende en karantæneramt spiller  og 
 så bare stille med anmeldt ulovligt hold. 
 Det skal fremgå, at brug af karantæneramt spiller vil medføre 
 yderligere straf jf. nuværende stk. 9.2 i TR. 
 
 Med anmeldt ulovligt hold reglen skal et hold kunne gennemføre en 
 hel turnering.  
 Men hvis det betyder at konsekvensen vil tælle som afbud, så har 
 man ikke vundet noget ved at indføre begrebet i øvrige rækker – 
 Reglen om at anmeldt ulovligt hold skal tælle som afbud med deraf 



 

 følgende konsekvens om udtrækning af turneringen, gælder ved 
 andet afbud i DHF´s rækker, dvs. 2.division, 3.division, U17 Liga og 
 U19 liga. (Skærpede krav til holdene i DHF´s lukkede rækker).  
 
 Hele regel 6 vedr. U18/U21 særreglerne udgår.  
 
 8.4 – fremtidig ændring vedr. anmeldelse af holdfællesskaber 
 drøftes kort. Der er forskellige terminer for anmeldelse til lokale 
 rækker og på ungdom – 1. juni fjernes og der skal henvises til lokal 
 udmelding om tidsfrist fra administrativt forbund. 
 
 AF – en forening har tilkendegivet, at antallet af 
 dispensationsspillere som nu bliver nedsat til 3 spillere bør 
 fastholdes til det nuværende 4. Generel drøftelse. Der åbnes op for 
 så mange muligheder for anvendelse af spillere på flere hold, så 
 der er enighed om at fastholde antallet af dispensationsspillere til 
 max. 3. 
 
 Bøde og gebyrlisten øvrige rækker justeres for så vidt angår 
 flyttegebyr lokale rækker som fremover indeksreguleres på samme 
 måde som resten af gebyrerne.  
   
 Gebyr for afbud/udeblivelse forhøjes, så gebyret bliver højere end 
 det koster at flytte kampene. 
  
 Rettet turneringsreglement skal fremsendes til TU til endelig 
 godkendelse inden forelæggelse for bestyrelsen. Tilsvarende 
 skal propositionerne tilrettes med udgangspunkt i det nye 
 omkring U19/U17 og U15 og ungdoms DM og medsendes. 
   
Beslutning: BN opdaterer TU reglementet og sender rundt til sidste og 
 endelig godkendelse. 
 PJ, BN, HH foretager tilsvarende tilpasning af propositionerne 
 og sender rundt til endelig godkendelse. 
  
 Begge skal være klar til fremsendelse til bestyrelsen sammen 
 med udvalgets indstilling til U-17/U-19 strukturen 
  
 Senest 15. maj skal indstillingerne være fremsendt til DHF´s 
 bestyrelse.   
  
 
Punkt 5 TMS Ringsted sagen - genbehandling 
  
 PJ/JA forlader mødet under sagens genbehandling.  
 DHF´s administration laver afgørelse 
 
 
 
 
 



 

Sager til orientering/drøftelse:  
 
Punkt 6 Eventuelt 
 
 Opfordringen fra DIF´s Match fixings sekretariat 
 Tages til efterretning – se lukkede del. 
 
 Overdragelse af turneringsretten 
 Ansøgning fra Ikast KFUM der ønsker at overtage 

turneringslicensen på 2. hold damer i 2.division. Licensen tilhører 
Ikast f.S. 

 Ikast f.S. og Ikast KFUM har haft holdfællesskab på alle damehold, 
hvor øverste turneringshold er Herning-Ikast Håndbold i ligaen. 
Parterne ønsker ikke at forlænge samarbejdet omkring 
holdfællesskabet og Herning-Ikast Håndbold ikke har interesse i at 
drive 2. holdet videre i Ikast f.S.-regi, derfor er man blevet enige om 
at overdrage turneringsretten til 2.division damer til Ikast KFUM. 

 Ansøgningen godkendes. 
 SHA svarer. 
   
  DM Ungdom sæson 2019/20 placeres i sidste weekend i april 2020 

– LØ 25. april -SØ 26. april 2020. 
   
  Programskemaer – justering for U19 ligaerne.  
 
 

 
 
 
 
Med venlig hilsen  
Dansk Håndbold Forbund  
 
Anders Fredsgaard    /  Søri Haslund 
Formand for DHF´s Turneringsudvalg   Sekretær 


