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Referat TU-møde
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Deltagere:
Anders Fredsgaard (AF), Niels Lindholm (NL), Bjarne Knudsen (BK), Jørgen Alnor
(JA), Heidi Hansen (HH), Brian Nielsen (BN), Per Jensen (PJ) og Søri Haslund (SH)
som referent
Gæst: Frank Smith deltager under punkt 2

Dagsorden
Sager til beslutning:
Punkt 1

Godkendelse af referat fra møde 23. marts 2021
Godkendt

Sager til drøftelse og beslutning:
Punkt 2

Reservehold til sæson 2021-22
Kompetencen til at udfærdige reservehold ligger i DHF´s TU.
Der er enighed om at reserveholdslisten skal tage udgangspunkt i en
sæson, som reelt er blevet afviklet og da turnering 2020/21 er annulleret,
er der ingen sportslige resultater, der kan danne grundlag for en
reserveholdsliste. Reserveholdslisten for den seneste afviklede turnering
2020-21 genanvendes. Listen skal opdateres, da den har været i brug, så
de hold, som fik en ledig plads op til sæson 2020-21, udgår af listen.
Det er vigtigt at få afklaret, at der er juridisk grundlag for at kunne gøre
dette.
Indstilling af Reservehold fra de øverste lokale rækker fremsendes til SHA,
så listen kan opdateres og udvides.
PJ, HH og BN fremsender snarest.
Når det er juridisk afstemt, meldes det ud.
AF kontakter FS.
Beslutning:
 Reserveholdslisten for sæson 2020-21 genanvendes til sæson
2021-20 efter tilretning.



Efter juridisk vurdering, meldes det officielt ud og de ledige
pladser erstattes af hold i prioriteret rækkefølge på listen.

(Tilføjelse til referatet efter mødet – reservehold til 1.division udpeges af
udvalg for Professional Håndbold og administreres af DHF´s
administration)
Punkt 3

Status åbning af indendørs idræt
v. AF
Man afventer DIF´s udmelding og fortolkning til myndighedernes lempelse
på indendørs idræt for unge under 18 år gældende fra 21. april.
Det har betydning for hvilke muligheder og forskellige tiltag der kan sættes
i gang i forhold til turnering, aktiviteter, forsamlingstal, afstandskrav,
tilskuere osv.
AF foreslår, at man igen spørger ekspertfaggruppen om anbefalingerne
holder i forhold til den gode opstart for børn og unge med 4 ugers
genoptræning i hal.
Hvornår kan man starte aktiviteter op for denne gruppe, når de har været i
gang med idræt i skolerne og andre udendørsaktiviteter.
Dommere til træningskampe:
Man må antage at foreningerne i forbindelse med genåbningen vil forsøge
at arrangere træningskampe og bestille dommere hos forbundskontorene.
Det er vigtigt at sikre at også dommerne får en passende
genoptræningsperiode, inden de påsættes træningskampe.
Efterskolerne sidestiller kampe som en del af deres undervisning.
Deres påstand er, at de derfor godt må arrangere ”træningskampe” mod
andre efterskoler, men TU finder, at der skal være lige vilkår for
efterskolerne og foreningerne. Undervisning i kampforløb kan ikke
sidestilles med kampe, hvorfor der ikke kan tilbydes dommere til
træningskampe arrangeret af efterskolerne.
AF kontakter ekspertfaggruppen mht. revurdering af anbefalingerne
ud fra de nye vilkår for genåbning.
Planlægning af ny turnering 2021-22.
Ingen tidsmæssige udfordringer. Vi er ikke bagud i forhold til normale
tilstande. Arbejdet kan derfor startes op på normal vis.
Planlægningsskemaet er ude hos de administrative forbund for tilpasning
af de forskellige tidsfrister.
De ansatte forventes at være tilbage på kontorerne ved udgangen af april.
SHA fremsender til orientering, når skemaet ligger klar.

Punkt 4

Afklaring økonomi m.v.
Bropulje tilskud/udbetaling/opgørelse. Der er modtaget udmelding fra
DHF´s ØU om hvordan dette skal håndteres.
Opgørelse af bro og rejsepuljen er under udarbejdelse, idet der er
foreninger, som skal have tilskud fra puljen via opgørelse ½ sæson og
resten vil blive tilbagebetalt til foreningerne.
Deltagelsesgebyrer fastholdes for hele turneringen.
% dommeromkostninger.
Deltagelsesgebyrer vedr. pokalturneringen overføres til den kommende
pokalturnering.
Økonomi ifb. med karantæner (gebyr) samt afvikling af ikke afsonede
karantæner.
I den del af turneringen som nåede at blive afviklet, er der behandlet
indberetninger og tildelte karantæner er blevet afsonet.
Men hvad med de indberetninger, hvor karantænerne ikke nåede at blive
afsonet fordi turneringen i mellemtiden blev annulleret?
Efter en drøftelse i udvalget, skal det afstemmes juridisk, om man reelt kan
fastholde en karantæne til en spiller idømt i en kamp, som efterfølgende er
blevet annulleret.
Tilsvarende bør det juridisk afklares, hvorvidt bøder og
administrationsgebyrer relateret til indberetninger fra kampe, som
efterfølgende er blevet annulleret, kan fastholdes til opkrævning.
PJ, HH og BN pålægges at lave en analyse af problemets omfang og
en fællesskriv, der sendes til juristen via FS, for en afklaring.
Hvis det er juridisk holdbart og TU efterfølgende kan tiltræde
administrationernes formulering, laves en enslydende udmelding til
foreningerne i JHF, FHF og HRØ, så de berørte foreninger er informeret
om hvordan de håndterer karantæneramte spillere/officials i den
annullerede turnering i forhold til den kommende turnering.
Tilsvarende skal fortolkningen indsættes i bilag til TR jf. punkt 5.

Punkt 5

Opsamling til turneringsreglement
Opsamlingsliste samt ændringsforslag gennemgået
Tilføjelse til Turneringsreglementet og Propositionerne omkring TU´s
beføjelser til at annullere en turnering og dens konsekvenser. OK.
TU ønsker en opdeling af turneringen i faser på samme måde som i LR.

Hvordan håndteres det, hvis turneringen afbrydes/lukkes i starten af en
turnering, midt i, eller i slutningen og hvilke konsekvenser vil det have.
Da der er forskellige strukturer på rækkerne med lige-ud og ombrudt
turnering samt forskellige antal hold i rækkerne, skal oversigten
udfærdiges med udgangspunkt i dette.
PJ, BN, HH er ansvarlige for udfærdigelse af ovenstående og
skalgennemgå hele reglementet mhb. på om der er andre steder, der
skal tilrettes som en følge af annullering, afslutning før tid samt
beskrive konsekvenser heraf.
Det skal ende ud i et bilag til TR-PROP- PROP for LP.
Personlig bøde til official, der indberettes for at trække sit hold fra en ikke
færdigspillet kamp – punktet udsættes til næste møde.
Forslag til ændring til strukturen i U-17 Liga DM kvalifikation.
OK.
Gennemgang af ændringsforslag nuværende/nye:
Hele afsnittet omkring kortbaneregler skal bestå i reglementet, dog skal
der rettes redaktionelt i § 3.5 o) for så vidt angår ens betegnelse på
målvogter og at der ikke kan scores direkte på et kast fra målfeltet.
Reglerne for kortbane bør være beskrevet i en særskilt vejledning, så det
er nemmere for trænere/foreninger at finde frem til.
Ligesom en placering på hjemmesiden med et link til kortbanereglerne.
Propositionerne for landspokalturneringen:
Ændring vedr. TU´s bemyndigelse til at annullere, midlertidigt stoppe eller
afbryde LP – tilføjelserne ok, - skal formuleres og medtages i pågældende
bilag.
Punkt 6

Evt.
AF - Dispensationer og spiludvikling – fællesmøde.
Fællesmøde er blevet udsat flere gange pga. Corona situationen.
TU har stadig et ønske om at indkalde TU folk til et fællesmøde i foråret
2022, hvor lokale ønsker og drøftelser til forbedringer og fortolkninger skal
være temaet.
.

