
 

Brøndby den 11. juni 2021 
 
 

Referat TU-møde  
 
Torsdag d. 10. juni 2021, kl. 19.00 Team-møde  
 
 
 
Deltagere: Anders Fredsgaard, Niels Lindholm, Jørgen Alnor, Heidi Hansen, Per 
Jensen og Søri Haslund som referent. 
 
Afbud: Brian Nielsen og Bjarne Knudsen  
 
Gæst: Frank Smith 
 

Dagsorden   
   
Sager til beslutning:  
 
Punkt 1 Godkendelse af referat fra møde 25. maj 2021 
 
 Præcisering vedr. ekstra nedrykker fra 1.division herrer.  

Hvis der måtte komme en trækning i 1.division herrer ændrer det ikke 
noget på antallet af nedrykkere, da en udtrækning teknisk placeres 
nederst i stillingen. Det er konditionerne som er meldt ud før sæson, som 
gælder og så træder reserveholdslisten i kraft. 

 Godkendt 
 
Sager til drøftelse og beslutning:  
 
 
Punkt 2 Turnering 2021-22 
 

Puljeinddelinger 
Godkendt af TU og offentliggjort onsdag 9. juni 2021.  
Pt. er alle rækker fyldt op. 
 

 
Punkt 3 Holdfællesskab mellem lavere rangerende hold  
 
 TU har fået opgaven at beskrive konsekvenser og løsninger på 

bestyrelsesbeslutning om holdfællesskaber. 
 

TU vil gerne forholde sig til opgaven, men mangler belysning af emnet 
førend man kan se på muligheder i forhold til det regeltekniske. 
Der er tale om en kompleks regeltilpasning.   
TU foreslår derfor møde med sportschef og udviklingschef en gang efter 
sommerperioden, så der efterfølgende er den fornødne tid til at gennemgå 
konsekvensen ved en mulig udvidelse af holdfællesskabsreglerne. 



 

AF kontakter LK og MH 
   
 Beslutning 

 Afventer materiale om bevæggrunde og intentioner for 
opgaven 

 Indkalder LK og MH til førstkommende TU møde efter 
sommerperioden 

 
 
Punkt 4 Reglement og propositioner m.v. 
 

FS – forklarer at man har opdaget en uhensigtsmæssig konsekvens 
omkring spilleberettigelse, når hold underlagt Ligareglementet og øvrige 
rækker mødes i pokalturneringen. 
Der er tale om 15. februar reglen, som er en regel i Liga og 1.division. 
TU anmodes derfor om at se på en tilpasning i propositionerne for LP, så 
regelændringen kan tilgodese holdene i øvrige rækker, der ellers vil 
risikere at komme i klemme. 
I propositionerne står lige nu angivet, at man spiller ud fra reglerne for det 
højst rangerende hold i pokalkampen. 
Man ønsker en tilføjelse om at 15. februar reglen ikke gælder i 
Landspokalturneringen – gældende for alle deltagende hold inkl. hold fra 
Liga og 1.division. 
I op/nedspillet er der undtagelse om at 15. februar reglen ikke gælder i 
op/nedspillet til 1.division. 
Det giver mening at ensrette undtagelsen i op/nedspillet til også at gælde i 
landspokalturneringen. 
 
FS og SHA fremsender snarest en formulering til godkendelse. 
 
Beslutning:  

 Undtagelsesregel: Den i LR § nævnte 15. februar regel gælder 
ikke i landspokalturneringen 
 
 

Godkendelse af ændringer til TR-PROP-PROP for LP – indstilles til 
bestyrelsen.  
 

 Godkendt  
 

 
Oplæg fra administrationscheferne på annullering/afbrydelse af en 
turnering 
 
PJ – Administrationscheferne har forsøgt at udarbejde retningslinjer.  
Udfordringen har været at hold starter forskellige tidspunkter og spiller 
forskellige antal kampe.  
I princippet står det allerede indført i ændringsforslaget i § 9.9 hvordan 
man skal agere, men selve beslutningen træffes måske bare senere. Det 
er vigtigt at forudsætningerne er til stede inden man beslutter det ene 
fremfor det andet – Hvis alle andre muligheder er udtømte, annulleres 



 

turneringen, men hvis turneringen alene afbrydes, kan turneringen 
genoptages på et senere tidspunkt. 
Der er således tale om en dato vurdering om hvornår man anvender § 9.9 
a) eller b). 
 
FS – det er meget vigtigt at have nogle tidsfrister på hvornår man gør det 
ene fremfor det andet. 
 
NILI - gjorde opmærksom på at der kunne være regionale nedlukninger, 
og derfor områder, hvor turneringen var færdigspillet og andre områder, 
hvor der kunne mangle en del kampe. Derfor kan det være nødvendigt 
med regionale løsninger. 
 
PJ – mener, at i første omgang var det vigtigt at få en lovhjemmel. 
Det er nu opfyldt. 
Man kan lave et bilag, som der henvises til, hvori det beskrives mere 
konkret hvordan man håndterer forskellige scenarier i turneringen (f.eks. 
ved lokale nedlukninger, men ikke resten af landet – hvad gør man så). 

 
Opbakning til at der udfærdiges et bilag, der beskriver hvordan man 
forholder sig.  
Opgaven vedr. beskrivelse i bilag returneres til administrationscheferne til 
fremlæggelse på næste TU møde. 
 
SHA tilføjer henvisning til bilag i TR § 9.9. 
 
Beslutning: 

 Retningslinjer for håndtering af turneringen ved 
annullering/midlertidig afbrydelse eller nedlukning skal 
udfærdiges med tidsplan og tilføjes som bilag til 
turneringsreglementet (fremlægges til godkendelse på 
førstkommende TU møde efter sommerperioden).  

 
 
Opfølgning på ændringsforslag fra JHF – jf. bilag 
HRØ har drøftet forslagene fra JHF i eget regi. 
Ser det ikke hensigtsmæssigt at lave ændringer lige nu uden af have 
evalueret. Man er ikke afvisende, men vil gerne afvente en evaluering. 
 
FHF vil gerne afvente den kommende evaluering og proces. 
 
AF – Problemet med sene skolestartere, der gerne vil spille med 
klassekammerater kan måske løses med regler i f.eks. U13 og yngre, men 
det skal være fælles regler, som vi kan blive enige om at indføre i hele 
landet. Det vil være rigtig ærgerligt, hvis vi laver særlige regler for enkelte 
lokalområder, så derfor må JHF fremføre ønsket, når vi mødes til efteråret 
og kigger på udfordringer i reglementet. 
 

 



 

NILI – holdningen i JHF bestyrelse og blandt nogle af foreningerne er, at 
de synes reglerne er alt for stramme. JHF ønsker derfor at tilpasse egne 
lokale regler på området. 
Den ekspertfaggruppe, der blev nedsat, var i forhold til spilformer. Det er 
TU som beslutter ændringer indenfor TR/ dispensationsreglerne. 

 
PJ – det betyder, at der spilles med forskellige reglementer i hele landet 
og det er uhensigtsmæssigt. 
 
AF - Det er vigtigt at man står sammen og evaluerer på baggrund af et 
fælles produkt. 
 
NILI – respekterer den demokratiske beslutning. 
 
Konklusionen fra HRØ og FHF – at man holder fast i reglerne som de ser 
ud lige nu, og tager forslagene fra JHF med i evalueringen, så man har et 
oplyst grundlag at beslutte evt. ændringer til dispensationsreglerne. 

 
 

Punkt 5 DM Ungdom arrangører 2021-22 
  

Da man de seneste 2 sæsoner ikke har fået afholdt ungdoms DM jf. 
rulleplanen, besluttes det at fastholde de samme arrangørforbund.  

  
Beslutning: 

 Uge 17 - Termin 30/4-1/5-22 
 

 FHF U17/U19 Drenge 
 HRØ U17/U19 Piger 

 
 
 
Punkt 6 Evt. 
 JA – har afholdt møde med 2.divisionsklubberne for at drøfte de forskellige 

input fra foreningerne til reglementet. Processen kører fortsat. Man følger 
op overfor TU på et senere tidspunkt. 

 
 NILI – man har besluttet, at der ikke afholdes kvalifikationsturnering i JHF i 

2021/22. 
 
 PJ – HRØ afholder niveaustævner. Man forsøger at tage hensyn til at der 

kan afvikles kampe på hverdage af hensyn til konfirmationer m.v. 
 

AF – møde med BRUD og ungefaggruppen, hvor man drøftede 
turneringstilbud i A- og B-rækkerne i U15, U17 og U19. 
Ungdomsfaggruppen vil gerne præsentere ønsker fra de unge omkring det 
fremtidige turneringstilbud for disse rækker. 

 
 AF - Møde med efterskolernes udvalg: 



 

Efterskolerne har stor forskel i ønsker for turnering, hvilket de også selv 
har erfaret. Det er administrativt muligt jf. egen kreds/distrikt at inddele 
efterskolerne. F.eks. en pulje kun med efterskoler. 
Informationsniveauet mellem distrikter/kredse og efterskoleområdet, skal 
være bedre. 
 
 

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


