Brøndby den 22. februar 2022

Referat TU-møde
Tirsdag d. 22. februar 2022, kl. 18.00 i Odense, Idrættens Hus
Mødelokaler, Stadion vej 50 C, Odense
Deltagere: Troels Hansen, Bjarne Knudsen, Heidi Hansen, Brian Nielsen, Per Jensen
og Søri Haslund som referent.
Deltagelse via Teams: Niels Lindholm og Jørgen Alnor

Dagsorden
Sager til beslutning:
Punkt 1

Godkendelse af referat fra møde 10. januar 2022
 Referatet godkendt

Punkt 2

Opfølgning – Spiludvikling & Dispensationsregler
Gennemgang, justering og tilretning af administrationernes redigering til
reglerne for spiludvikling og dispensation.
Markering de steder, hvor der er behov for eksempler og forklaringer i
bemærkninger til reglementet. Dette arbejde påbegyndes, når tilretningen
af reglementet er færdig.
Fornyet drøftelse af stk. 3.4.2 d) - der er forskellige opfattelser af hvad der
blev diskuteret og udkommet heraf på fællesmødet i Kolding omkring
denne regel.
NILI tager den med i JHF´s TU og melder tilbage til DHF´s TU snarest på
en fællesmail, så endelig formulering kan udarbejdes.
Obs. følgevirkning på 3.4.2 f)
Vedr. 3.4.2 g) – ordlyd uændret.
Men administrationerne har svært ved at vurdere hvad særlige
udfordringer i praksis betyder i forhold til tildeling af dispensation.
TU har tidligere vedtaget, at der kan tildeles særlige dispensationer ved
fysiske/psykiske handicap. JHF har eksempler hvor der ikke har været tale
om fysisk/psykisk handicap men helt andre udfordringer, som de så
desværre har måttet afvise at tildele dispensation på baggrund af TU´s
udmelding – enighed om, at HH tager kontakt til DIF for at høre om de har
erfaring med særlig praksis på området.


HH – melder tilbage senest på næste TU møde.

3.4.3 a) – dispensation til spil i ældre årgang.
DHF´s talentchef Søren Frydendal skal høres, om det er forsvarligt at
åbne op for anvendelse af U17 spillere på 2. og 3.division, hvis der ikke er
U17 eller U19 hold i foreningen.
Tilsvarende regel 3.4.3 b) – ny formulering. Denne regel drøftes ligeledes
med SF med henblik på erfaring og anbefalinger.


TH kontakter SF snarest og vender tilbage til TU.

Beslutning:



Punkt 3

TU godkender administrationernes øvrige oplæg.
Endelig opfølgning, beslutning og godkendelse snarest på de
§ som man er blevet enige om afventer afklaring hos JHF og
anbefalinger fra Talentafdelingen v. SF.

Op/nedspil 2021/22
TU har tidligere besluttet hvordan man finder den ekstra nedrykker fra 2.
og 3.division herrer som en følge af ekstra nedrykker fra liga herrer.
Dårligst placerede 9´er i 2.dh. skal i nedspil mens dårligste 10ér i 2.dh.
rykker direkte ned.
Men det er vigtigt at melde ud, hvilket hold skal spille mod den dårligste
9ér.
Tilsvarende i 3.dh. – dårligste 9èr går i nedspil mens dårligste 10ér rykker
direkte ned. Hvem spiller mod dårligste 9ér.
Hvordan afgør administrationerne hvilket hold som er dårligst i tilfælde af
lige antal point. Der er ikke nødvendigvis samme antal hold i puljerne.
I tilfælde af pointlighed henvises til § 9.12 i TR
§ 9.12
”Ved indplacering af hold på tværs af puljer sammenlignes point ud fra
samme antal kampe. Dette under hensyntagen til udligning af udgåede
kampe, udgåede hold og lignende”.
Der ligger 3 forskellige forslag til modeller for hvem der skal møde den
dårligste 9ér.
Enighed om at anvende model C ud fra en geografisk tilgang.


PJ finpudser teksten omkring op/nedspillet om den ekstra
nedrykker.
Så snart den er afstemt med BN-JR, sendes den til SHA, som
opdaterer oversigten for op/nedspilsterminer.
Senest fredag denne uge.

Dette skal kommunikeres ud til rækkerne snarest.
Administrerende forbund HUSK: Tilpasning af streger i stillingerne og
tekst skal indsættes på alle rækkerne.

Sager til orientering/drøftelse:
Punkt 4

Holdfællesskaber
Der er enighed i JHF/FHF/HRØ om at frafald starter i de ældre
ungdomsårgange.
U19 spillere har altid mulighed for at rykke op som senior.
Det er nemmere at rekruttere spillere i U9-U11 og U13 årgangene.
TU vil derfor fokusere på udfordringen omkring frafald af spillere i U15 og
U17 aldersgrupperne.
Forslår følgende:
Forsøgsordning i 2 sæsoner for U15/U17 hold, hvor der kan indgås
holdfællesskab mellem foreningernes underliggende hold, dog ikke i
øverste række. Efterfølgende skal der ske en evaluering af forsøget.
Der skal ske inddragelse af konsulenterne og ungefaggruppen skal være
med til at evaluere sammen med TU på forsøget.
Holdfællesskabshold må gerne spille på samme niveau, men ikke i samme
række. Holdene må ikke rykke op i en række på samme niveau, som
foreningernes øverste hold i samme årgang.
Vigtigt med nummerering.
Skal indsættes som selvstændigt forsøgs § i TR § 7.
Derudover skal bestemmelserne for op/nedrykning af spillerne mellem
hold fra øverste niveau til underliggende hold i HF afklares.


PJ -HH-BN laver en tekst til rundsending i TU til godkendelse. TH
tager det med til orientering i bestyrelsen.

For at fastholde spillere, foreslår TH derudover, at der lokalt udbydes
alternative tilbud til foreningerne som f.eks. Five-á side stævner 3-4 gange
på en sæson.
Punkt 5

Turnering 2022/23
Som følge af Vendsyssel Håndbold´s konkurs i 1.division indsættes
moderforeningen Frederikshavn fI´s hold i 3.division damer fra næste
sæson. Da der i forvejen mangler hold i 3.division, giver det ikke
udfordringer på antal hold.
Øvrige ledige pladser fyldes op til den tid fra reserveholdslisten.
Afklaring vedr. TT datoerne i december, som er placeret uheldigt i forhold
til turneringsafslutningen før ombrydning.

Søren Frydendal har meddelt, at det nu er aftalt med talenttrænerne, at TT
i december placeres i den efterfølgende weekend efter sidste runde før
ombrydning – dvs. til den kommende sæson den 16-18/12-22.
En forudsætning er, at der så ikke lægges andre finalekampe/pokalfinaler i
denne weekend. Man er indstillet på en permanent placering efter
turneringsafslutning før ombrydning.
Programskemaer
Derudover skal administrationerne være obs. på at der undtagelsesvis er
placeret National Team Week i oktober og EM for kvinder i november. Det
kan betyde, at der på pigesiden er hold, der får udtaget U18/U19 spillere til
samling/landskampe i disse perioder og administrationerne appelleres til at
være holdene behjælpelig med flytninger, hvor det måtte være nødvendigt.

Punkt 6

SHA opdaterer programskemaerne og sender rundt.

Opsamling – reglement og propositioner
Opsamlingslisten
Hurtig gennemgang af listen. Punkter vedr. spiludvikling og dispensation
er allerede behandlet jf. punkt 2.
Godkendelse af teksttilføjelse til Propositioner for Landspokalturneringen
stk. 1.5.



SHA opdaterer

Til orientering vedr. nye spilleregler: implementering i TR for øvrige
rækker
Midtercirklen ved opgiverkast, skud i ansigtet, passiv spil antal
afleveringer. Alle nye regler som implementeres i de internationale
spilleregler og derved også i Liga og 1.division.
TH meddeler, at FS indkalder til et møde i slutningen af marts måned med
deltagelse fra TU, formand for BRUD, repræsentant fra DHF´s
Talentafdeling, formand for DU og regelfortolker, hvor de nye regler bliver
drøftet for en beslutning om hvorvidt, der også skal ske indførsel i DHF´s
øvrige rækker.
Da der kommer nye regler hvert 4. år, foreslår TH, at TU hvert 4 år drøfter
de nye tiltag til spillereglerne og tager initiativ til efterfølgende i fællesskab
med ovenstående interessenter at vurdere om disse skal indgå i DHF´s
øvrige rækker.
Det kræver desuden en gennemgang af nuværende reglement, for at se
om der skal ske tilpasning.
Punkt 7

Eventuelt
Terminer for DM Ungdom sæson 2022-23 – udsættes til næste møde.

JA – spørger til udmeldingen om ændring på turneringssamarbejdet
mellem FHF/HRØ i forhold til FHF/JHF.
Hvor er TU i denne rolle?
 TH følger op i forhold til hvor beslutningen ligger.
NILI – til orientering må man gerne optage video af kampe hvis det skal
anvendes til taktisk brug/træning, men der er regler for GPDR. Hvis der
bare er en af spillerne eller f.eks. en forælder til en spiller, som siger nej,
må der ikke optages video af kampene.
FS har en skriv om afgørelse på reglerne for dette område.
Dette bør kommunikeres bredt ud.
Bør diskuteres i forhold til turneringsreglementet på et kommende
fællesmøde.
 TH kontakter FS.
Håndboldens dag
BRUD har anmodet TU om, at lørdag den 7/1-23 bliver håndboldfri, da det
er datoen for Håndboldens dag.
Spillerunderne er for længst lagt for sæson 2022-23 og der ligger en runde
i weekenden den 7-8/1-23, når holdene starter op igen efter
jul/ombrydning.
Da der er hold, som kun spiller kampe på lørdage, hvor de har hallen til
rådighed, kan man ikke forbyde foreningerne at placere deres kampe
denne dato. Derimod kan administrationerne appellere/opfordre deres
foreninger til at placere deres kampe senere end tidspunktet for
Håndboldens Dag.
Vigtigt at kommunikere ud administrativt ifb. med foreningernes
planlægning.
Næste TU møde den 7. april 2022 – fysisk eller teams afklares senere.

Troels Hansen
Mødeleder

/

Søri Haslund
Sekretær

