
 

Den 23. februar 2021 
 
 

Referat TU-møde  
 
Tirsdag d. 23. februar 2021, kl. 19.00 – Team møde 
 
 
 
Deltagere: Anders Fredsgaard (AF), Niels Lindholm (NL), Bjarne Knudsen (BK), Jørgen 
Alnor (JA), Heidi Hansen (HH), Brian Nielsen (BN) og Søri Haslund (SHA) som referent. 
 
Frank Smith (FS), deltager under punkt 2, 4 og 5. 
 
Forhåndsafbud: Per Jensen  
 
  

Dagsorden   
   
Sager til beslutning:  
 
Punkt 1 Godkendelse af referat fra møde den 9/2-2021 
 Godkendt 
  
 
Sager til orientering/drøftelse:   
  
Punkt 2 Turnering 2020-21  
  

Drøftelse af de anbefalinger, som er modtaget fra ekspertfaggruppen i 
forhold til udarbejdelse af fælles indstilling til DHF´s bestyrelse. 
 
Med udgangspunkt i myndighedernes udmeldinger og prioriteringsliste over 
hvornår der kan åbnes op for indendørsidræt igen, er det meget svært at se, 
at turneringen kan gennemføres i denne sæson. Dette gælder for samtlige 
aldersgrupper. 
 
De forskellige scenarier gennemgås og TU bliver enige om sin indstilling til 
bestyrelsen for en beslutning omkring turneringen 2020/21.  
 
TU er bekymrede for følgevirkningen af hele nedlukningen i forhold til om 
nogle foreninger overhovedet kan stille med hold i de lukkede rækker i 
næste sæson.  
Hvis ikke, gives tilladelse til at søge om at ”rykke ned” uden 
udtrækningsgebyr – alternativt trækkes holdet helt. 
De administrative forbund skal derfor udvise fleksibilitet.  
 
Det er vigtigt for TU, at de administrative forbund håndterer dette ens. 
 
Indstilling sendes til bestyrelsen for videre behandling. 



 

 
Punkt 3 Ungdoms DM 2020/21 
  

Afventer bestyrelsens afgørelse på TU´s indstilling. 
  
 
 Vedr. Ungdoms DM 2021/22 
  

Indstilling af terminer fra administrationen. 
 
Der har været en overordnet debat om kalenderen for næste sæson, som 
fører til følgende: 
 
Beslutning 2021/22: 
Ungdoms DM for U17/U19 årgangene placeres i sæson 2021/22 i 
weekenden den 30. april-1. maj 2022 for drenge/piger. 
 
Alternativt afholdes DM for U17/U19 piger forskudt i weekenden den 7.-8. 
maj 2022. 
 
Afklares senest i september 2021.  

 
 
Punkt 4 Landspokal 2020-21 
  

Det har ikke været muligt at afvikle pokalkampe i de indledende runder (kun 
1 enkelt runde er afviklet inden nedlukningen). Hvad med de hold, som er 
gået videre fra runde 1 ? 
Der tages endelig stilling, når vi har en afgørelse omkring den ordinære 
turnering.  
TU´ er indstillet på, at de hold, som skal leveres til slutrunderne, må findes 
blandt de hold, som pt. er med i en igangværende turnering – dvs. 
Liga/1.division. 
De administrative forbund vil kunne seede holdene med udgangspunkt i 
grundspillets placeringer i sidste sæson. 

 
Kvinder: 

   JHF 10 hold 
HRØ/FHF 6 hold           

 
Herrer: 
JHF 11 hold      
HRØ/FHF 5 hold 
 

Disse kampe skal være afviklet senest den 30. juni 2021.  
 

  
Punkt 5 Evt.  

Opsamlingsliste TU reglement og propositioner 
 
SHA opdaterer opsamlingslisten for ændringer til reglement og propositioner 
i forhold til hvad TU fremadrettet har hjemmel til med en turnering. 



 

 
  
 Det er vigtigt at have tilbud om aktiviteter på de forskellige aldersgrupper, 

når der åbnes op igen. 
  

HRØ og FHF er allerede i gang med at udtænke forskellige aktiviteter 
udendørs. 
JHF er også i proces, men afventer lige nu mere info omkring mulighed for 
genåbning. 
Den gode opstart og de anbefalede genoptræningsperioder betyder, at man 
forventer tidligst at kunne aktivere tilbud til en gang i maj måned.  

 
 FS – hvordan stiller TU sig i forhold til hvis foreningerne selv arrangerer 

træningskampe før den anbefalede genopstart? 
 Hvad med dommerpåsætning til træningskampe?  
 Dommerne er også en del at genoptræningsfasen. 
  

BN - I tilfælde af bestillinger af dommere, vil man gøre obs. på at der er 
anbefalinger, som bør overholdes. Genoptræningsfasen omfatter også 
dommerne. Dommerne skal acceptere påsætning og alle parter skal vedgå 
sig at de overholder anbefalingerne. 

  
Lukket del 

 
 
   

Anders Fredsgaard    /  Søri Haslund 
Formand for DHF´s Turneringsudvalg   Sekretær 


