Den 29. juni 2020

Referat TU-møde
Mandag d. 29. juni 2020, kl. 13- 17 afholdt som Team-møde.

Deltagere: Anders Fredsgaard, Niels Lindholm, Bjarne Knudsen, Jørgen Alnor,
Per Jensen, Heidi Hansen og Søri Haslund.
Afbud Brian Nielsen

Dagsorden
Sager til beslutning:
Punkt 1

Godkendelse af referat fra mødet den 20. april 2020
Godkendt

Punkt 2

Godkendelse af regelændringer jf. punkt 4, - med efterfølgende
tilføjelser godkendt den 3. juli 2020 via mail.

Punkt 3

Udgår som beslutningspunkt, se punkt 5

Sager til orientering/drøftelse:
Pkt. 4

Reglementer og propositioner
IHF har indført ny harpiksfri bold udviklet af Moltken.
Boldens størrelse afviger fra de nuværende boldstørrelser.
DHF´s bestyrelse har truffet en beslutning om, at man i DK fortsætter med de
boldstørrelser, som vi har i forvejen.
AF orienterer fra BRUD, styregruppen for ulige årgange om, at der er sat en
evaluering blandt trænere i gang omkring piger/drenge U-13 om hvilke
erfaringer de har gjort sig med boldstørrelsen str. 1 – fremfor Str. 0. Årsagen til
dette er, at der er utilfredshed omkring boldstørrelsen i U-13 årgangene, den
opleves som værende for stor.
Der afventes lige nu en tilbagemelding fra de ansvarlige for evalueringen.
Afslutning af turnering i utide og afbud pga. spillere er syge og i karantæne:
Drøftelse af hvilken praksis, som skal gælde i tilfælde af, at der er spillere som
bliver syge af Corona/er sat i karantæne. På eliteniveau skal kampene spilles og
man må tage spillere med nedefra.
Det kan være svært i breddehåndbolden at trække spillere op fra andre hold.

Men TU er enige i, at man må spille med de spillere man har, men hvis man
melder afbud, taberdømmes holdet.
Ingen konsekvenser med trækning af holdet efter 2 afbud i dette tilfælde.
Konsekvensen skal være at holdet taberdømmes, ingen bøde og ingen
trækning.
Der skal udsendes en instruks herom til administrationerne.
SHA udsender.
Hvis turneringen må afsluttes i utide, skal det fremgå i TR, at TU har ret til at
afbryde/stoppe en turnering pga. krig, pandemi, jordskælv m.m.
Indsættes i TR og propositionerne ligesom det vil blive indføjet i DHF´s love.
Opsamlingslisten:
TU-reglementet:
Generelt:
Søg og erstat alle steder hvor der står årgang - skal erstattes med aldersgruppe.
SHA opdaterer
Konsekvensrettelse da lige nu mangler stk. 4.4
SHA opdaterer
Spiludvikling til ældre aldersgruppe
Der er ingen begrænsning på antal af spillere, der kan anvendes på en ældre
aldersgruppe efter regel 3.2. Når der ikke står en begrænsning, er det implicit** PJ til bemærkninger.
Stk. 3.2 b) - tilføjelse
Spillere omfattet af 2.1 d-n, der har deltaget alene i kampe i en ældre
aldersgruppe eller som har deltaget i 2 eller flere på hinanden følgende kampe i
en ældre aldersgruppe, kan senere i samme turnering benyttes i egen
aldersgruppe, men skal spilles fri under overholdelse af stk. 5.5.
En spiller kan højst rykke 2 hold ned ad gangen, dog altid en række.
Fortolkninger i Bemærkninger – PJ.
Hvis man alene spiller 1 kamp, er man ikke bundet af deltagelsen på holdet i
den ældre aldersgruppe og kan rykke ned i egen aldersgruppe igen uden
oversidning.
Hvis man har spillet 2 kampe i træk i ældre aldersgruppe, er spilleren bundet til
aldersgruppen og skal spilles fri iht. Stk. 5.5.
Stk. 3.2 d) NY LITRA – Spiludvikling til ældre aldersgruppe kan ikke kombineres
med dispensationsspiller jf. 3.4.
Spiludvikling i egen aldersgruppe:
Stk 3.3 b) – tilføjelse
Dog må der kun rykkes et hold ad gangen, dog altid en række.
Drøftelse af brugen af divisionsspillere på lavere rangerende rækker jf.
spiludvikling. Der er risiko for, at reglen vil blive anvendt uhensigtsmæssigt for at

redde underliggende hold i op/nedrykning. Enighed om at evaluere reglen efter
1 hel sæson. Det skal evalueres om spiludvikling fortsat skal gælde for alle
rækker.
Fortolkninger i Bemærkninger – PJ.
Stk. 3.3 d)** – max 3 spillere må påvirke et hold.
Dispensationsregler: ny opdeling i generel – dispensation op/ dispensation ned
Stk. 3.4.1. Generelt
a. En dispensationsspiller må først benyttes når anmodningen er godkendt af
det administrative forbund.
b. Hold med dispensation deltager i ombrydningen uden begrænsninger.
c. En dispensationsspiller må kun spille en kamp samme dag i den
aldersgruppe, der er søgt dispensation til.
d. Man kan ikke kombinere stk. 3.2 spiludvikling i ældre aldersgruppe med stk.
3.4. dispensationsregler.
e. Oldies- og Veteranspillere kan deltage på seniorhold uden at søge om
dispensation. Der er ingen begrænsninger på antal spillere.
f. Ved evt. karantæne er man ikke spilleberettiget, før dagen efter man har
udstået karantænen på det hold, hvor man har fået karantænen – se stk.
8.15.a.1.
g. Konstateres en dispensation overflødig, kan den inddrages
(Turneringsledelsens afgørelse).
3.4.2. Dispensation til nedrykning af spiller
a. I alle rækker kan der søges om navngiven dispensation for 1. års spillere til at
spille på hold i den nærmeste underliggende aldersgruppe. Undtaget er dog i
øverste række i U-17 og U-19.
b. Der kan søges og benyttes op til 3 spillere pr. aldersgruppe.
c. Dispensationen gælder til hele aldersgruppen. Når spilleren har deltaget på et
hold, vil holdet blive markeret med anvendelse af
dispensationsspiller/aldersdispensationsspiller.
d. Hold med dispensationsspillere, kan ikke vinde rækken, eller deltage i
afsluttende mesterskab.
e. Dispensationen kan søges ophævet i forbindelse med ombrydningen. Dog vil
stk. 3.4.2.d stadig være gældende for holdet efter ombrydningen
f. I særlige tilfælde kan der meddeles dispensation til brug af 2. års spillere i en
underliggende aldersgruppe.
3.4.3. Dispensation til oprykning af spiller
a. Navngivne U-17-spillere kan ved ansøgning få dispensation til at spille på
seniorrækkerne op til og med øverste lokale række.

En forening kan kun få dispensation, hvor foreningen ikke har et U-17 eller et U19 hold
b. De almindelige op- og nedrykningsregler mellem seniorhold er gældende.

ADM - Udfordring systemmæssigt med markeringen af dispensationer efter jul.
Der mangler automatisk markering ved overførsel. AF taler Tina Black.
Stk. 4.2 b) – Regler ved klubskifte afsnit 1 og 2 sammenflettes.
Derudover er præciseret, at de særlige karantæneregler træder i kraft ved et
skifte umiddelbart efter deltagelse i enten kvalifikationsstævne/niveaustævne.
Dobbelt spillercertifikat - E-certifikater:
En længere drøftelse af e-certifikater åbner op for flg. ændringer.
(A certifikater fortsat hjemmehørende i hjemmeklub.)
Stk. 4.3 c) – ændring
e-certifikater er omfattet af reglen om at spille flere kampe samme dag
(Spiludvikling + samme aldersgruppe)
Stk. 4.3 g) – tilføjelse
E-certifikater udløber automatisk ved udgangen af turneringsåret eller hvis
spilleren bliver udmeldt af efterskolen i utide. Det er A certifikatholderen der er
ansvarlig for at e-certifikatet slettes.
Stk. 4.3 i) – Tilføjelse, at hvis en spiller stopper før tid på efterskolen og er låst
på e-certifikatet, kan e-certifikatet slettes og så er spilleren spilleberettiget for sin
hjemmeforening uden karenstid.
Stk. 4.9 – præcisering af karantæneregler ifb. med et klubskifte inden at
karantænen er udstået. Ændring tidligere godkendt.
Stk. 4.10 – præcisering af klubskifte fra udenlandsk forening.
Ændring tidligere godkendt.
Stk. 5.4 – præcisering af reglen om oprykning fra et lavere til et højere
rangerende hold. Ændring tidligere godkendt.
Stk. 8.4 – nyt forslag med tilføjelser i bemærkninger til TR**
**flg. skal indsættes i bemærkninger til TR –
Indsæt eksempler:
7 på banen – 5 fremmødte,
6 på banen – 4 fremmødte,
5 på banen – 3 fremmødte
En kamp kan erklæres for tabt og/eller foreningen kan idømmes en bøde iht.
Bøderegulativet hvis:



Holdet udebliver uden gyldig grund*, eller
Holdet ikke er klar til det fastsatte tidspunkt (omklædt på spillepladsen
med mindst det tilladte antal spillere på banen minus 2)** se
bemærkninger til reglementet, eller



Holdet forlader spillepladsen uden gyldig grund

Det pågældende hold kan ikke blive puljevinder, blive placeret på en
oprykningsgivende plads eller deltage i opspil/slutspilskampe*
*Hvis afbud skyldes, at holdet ikke kan stille op fordi spillere er f.eks. virusramt,
taberdømmes holdet. Der vil ikke være yderligere konsekvens ved dette afbud.
”Gyldig grund” afgøres af den administrerende turneringsledelse.
Stk. 8.5 – ny litra c) - NY
Gældende for alle rækker under TU
DHF´s turneringsudvalg har retten til i utide at afbryde/stoppe en turnering pga.
krig, pandemi, jordskælv m.m.
Stk 8.6 – tilføjelse
Udebliver et hold eller benytter holdet sig af anmeldt ulovligt hold på et hold i 2.
og 3.division senior og U-17/U-19 1.division/liga – med eller uden afbud – fra 2
kampe under en turnering, udgår holdet af turneringen*.
*Undtaget herfra er hold, der må melde afbud ved ikke at kunne stille hold pga.
virusramte spillere. Se også stk. 8.4.
Hvis dette sker indenfor de sidste 3 kampe, fastholdes holdet teknisk set i
turneringen, men taberdømmes i de resterende kampe, hvorefter holdet udgår
helt af turneringen**
Stk. 8.6.1 - tilføjelse
Udebliver et hold i øvrige rækker fra 3 kampe – med eller uden afbud – under en
turnering, udgår holdet af turneringen*
Hvis dette sker indenfor de sidste 3 kampe, fastholdes holdet teknisk set i
turneringen, men taberdømmes i de resterende kampe, hvorefter holdet udgår
helt af turneringen**
*Undtaget herfra er hold, der må melde afbud pga. sygdom. Se også stk. 8.4.
Stk. 9.9 - Tilføjelse
Hvis turneringen bliver afbrudt i utide, gælder samme regel om placeringer på
tidspunktet for afbrydelsen. Se stk. 8.5 c.) og § 2.1 i DHF´s propositioner for
øvrige rækker.
Propositionerne:
AF – Ekspertgrupperne fraråder forskelle i samme aldersgrupper. F.eks. vedr.
evaluering af spilletider i yngste årgange.
§ 2.1 – nyt afsnit - tilføjelse
DHF´s turneringsudvalg har ret til at afbryde/afslutte en turnering i utide pga.
krig, pandemi, jordskælv m.v.

Punkt 5

Udsatte kampe i LP
Alle kampe på nær 2 i JHF er fastlagt.

Punkt 6

Turnering 2020-21
Programskemaerne holder som aftalt.
Terminer for ungdoms DM – udsættes til næste møde.
Drøftelse af DM U-17 kvalifikationsspillet. Klubberne stiller spørgsmål til
hvorfor nr. 2 og nr. 3 skal belastes. Strukturen er endnu ikke afprøvet. Punktet
tages med til drøftelse senere.

Punkt 7

Punkt 8

Fælles TU møde
Efter uge 42 – primo november.
AF/SHA er ansvarlige for at finde ny dato
Eventuelt
Korsør/Tårnborg HK 2.division herrer pulje 3 har indgivet anke omkring
puljeinddelingen, hvor de efter lodtrækning endte i pulje 2.
Sagen er under behandling i DHF´s Appelinstans.
ADM skal huske, at efter aftale med bestyrelsen, skal Håndboldens dag lørdag
9. januar 2021 holdes fri for kampe/stævner.

Med venlig hilsen
Dansk Håndbold Forbund
Anders Fredsgaard
Formand for DHF´s Turneringsudvalg

/

Søri Haslund
Sekretær

