Brøndby den 7. april 2022

Referat TU-møde
Torsdag d. 7. april 2022, kl. 18.00 i Odense, Idrættens Hus
Mødelokaler, Stadion vej 50 C, Odense
Deltagere: Troels Hansen, Niels Lindholm, Bjarne Knudsen og Jørgen Alnor,
Brian Nielsen, Per Jensen og Søri Haslund som referent.
Afbud: Heidi Hansen

Dagsorden
Sager til beslutning:
Punkt 1

Godkendelse af referat fra møde 22. februar 2022
 Godkendt

Punkt 2

Nye spilleregler – implementering øvrige rækker
TU repræsentanter har deltaget i et regelmøde med andre interessenter
omkring de nye spilleregler.
På dette møde blev fordele/ulemper drøftet i forhold til implementering i
øvrige rækker.
På mødet blev man enige om at lave en indstilling til bestyrelsen vedr.


Opgiverkast ved midte
Der indstilles til at afprøve ordningen på U19 Liga niveau indtil man
har flere erfaringer at trække på.



Passivt spil - antal afleveringer fra 6 til 4.
Indgår i alle rækker fra U13 og op.



Skud til hovedet af spiller i fri position giver 2 min.
Indgår i alle rækker fra U13 og op.



Lodtrækning før kamp. Den som vinder lodtrækningen, bestemmer om
de vil have bold eller bane. Det nye er, at begge parter nu kan vælge.



Harpiksfri bold, bliver ikke indført i dansk håndbold til denne sæson.

Trykte spilleregler efterlyses hos dommere – hvor ligger beslutningen
DHF´s DU skal høres. TH kontakter TR.
TBL høres – kan man rense søgefunktioner, så det kun er den

nyeste udgave af de internationale spilleregler som kommer frem.
TH/FS udfærdiger en fælles indstilling.
Beslutning:

TU enige i ovenstående indstilling til bestyrelsen

Sager til orientering/drøftelse:
Punkt 3

Holdfællesskaber
Behandles under lukket del

Punkt 4

Turnering 2021/22
Status
 Op/nedspil
Dårligste 9ér og dårligste 10èr i herrer 2.division er helt klar.
I 3.division er der fortsat lidt uklarhed om hvem det bliver, men der
kommer en snarlig afklaring.


JHF Forening har spurgt om konsekvenser til nedspillet ved placering
som nr. 9 i denne sæson:
Svaret er, at tvangsnedrykning kun rammer dårligste 9érs 2. hold i
nærmeste underliggende række. Altså den dårligste 9ér som skal i
nedspil.
NILI – svarer forening med kopi til SHA

 BK – hvad sker der hvis et hold trækker sig nu?
Hvad gør vi så med stillingen –
Hvornår gælder turneringen fra og til. Melder tilbage.
PJ taler med FS hurtigst muligt.


DM Ungdom – alt kører som det skal.
Arrangørforening har forespurgt til om økonomien kan løftes, det er
meget lidt med 400 kr. pr. deltager som både skal dække forplejning,
evt. halleje, rengøring og overnatning.
TH undersøger i ØU om det er muligt at forhøje deltagergebyret fra
DHF.
Der er forslag fra en ungdoms DM arrangør om, at der nedsættes et
arbejdsgruppe, som kan udvikle og opgradere på selve
arrangementet. TU vil overveje.

 Bro og rejsepulje er opgjort og sendt til DHF´s bogholderi. I år vil der
være et stort underskud på rejsetilskud formentlig pga. store
kørselsafstande i ungdomsligaerne.
Punkt 5

Turnering 2022/23
Turneringssamarbejdet mellem FHF/HRØ i forhold til FHF/JHF.
HRØ spørger til status på udmeldingen omkring ændring til
turneringssamarbejdet mellem FHF/HRØ.

Der har været afholdt et møde mellem TU folk fra JHF/FHF omkring
principper for et fremtidigt samarbejde på turneringsdelen indenfor
ungdomsrækkerne U17 og U19.
En af JHF/FHF nedsat styregruppe kommer med en indstilling efter
gruppens møde den 21. april 2022 og det indebærer også en løsning på
fremtidens DM deltagelse.
NILI håber på en drøftelse i TU omkring DM strukturen i U17.
En ændring af turneringssamarbejde på ungdom vil få betydning for Bro
og rejsepuljen.
Turneringssamarbejde på seniorplan indenfor 2. og 3. division har ikke
været drøftet.
TH – det er ekstremt vigtigt at kommunikationen er helt klar, når der er
truffet en beslutning.
Terminer for DM Ungdom sæson 2022-23
Ordinær turnering slutter den 2. april 2023.
St. Bededagsferien skal friholdes for DM.
Weekenden den 29-30/4-23 eller weekenden den 22-23/4-23 er i spil, men
inden der træffes endelig beslutning skal Eliteafdelingen høres om
forventede ungdomsaktiviteter i uge 17, hvor der vil være international
landsholdsuge på herresiden.
Alternativt må DM for drenge/piger afvikles i 2 forskellige weekender.
SHA følger op til næste TU møde.
Punkt 6

LP indledende runder
Sidste frist for afvikling af udsatte kampe i runde 6 –
Det skal afklares når tidspunkt for lodtrækning til 1/8-finaler kendes. Ikke
fastlagt endnu.
SHA melder ud til administrationerne.
Ny regel om opgiverkast midtercirkel.
Det vil være en udfordring, når breddehold skal møde elitehold i de
indledende runder, da man her spiller efter forskellige regler og krav til
spillestedet.
Der skal rettes til i forhold til undtagelserne i propositionerne for LP.
TH taler med FS.

Punkt 7

Opsamling – reglement og propositioner
FS har videresendt en klubmail, der spørger til hvornår U19 spillere er
spillet fri til U19 DM.
Reglerne om spiludvikling gælder også i forhold til U19 DM deltagelse.
Det er ikke op til TU at fortolke, da TU er ankeinstans for administrative
beslutninger.
PJ kontakter FS fredag.

Ny formulering til TR § 8.17 skal udfærdiges som følge af en afgørelse
truffet i Disciplinærinstansen for ØR. Hvem kan nedlægge protest mod
ulovlig spiller. Det fremgår ikke eksplicit i §.
FS taler pt. med juristerne, som er bedt om at beskrive partsbegrebet.
PJ følger op.
BN - Rettelse til TR 9.4 b) – spillere udtaget til samling.
(Ændre TT til landsholdssamling). SHA opdaterer.
Prop. Stk. 9.6 b) – særlige krav til arrangerende forening vedr.
tidtager/sekretær (antal).
BN laver udkast til SHA.
Opfølgning på spiludviklingsregler/dispensationsregler
Jf. referatet pkt. 2 fra den 22. februar 2022
Spiludvikling i egen aldersgruppe
HH har beskrevet stk. 3.3 c) og lavet op/nedrykningseksempler af spillere.
Oplægget godkendt og skal anvendes i bemærkninger til TR for ØR.
Dispensationsreglerne
JHF har meldt ind til TU, at man bakker FHF/HRØ op i TR stk. 3.4.2 e)
HH har indhentet anbefalinger fra DIF som aftalt i forhold til kriterier til
hvornår der kan gives særlige aldersdispensationer.
Oplæg omdelt.
Stk. 3.4.3 a) – Udgår.
Dispensation til spil i ældre årgang - U17 spillere skal have lov til at spille
på klubbens seniorhold. Følgevirkning litra a).
Sidste opdatering og tilretning af slutprodukt udfærdiges snarest
PJ/HH/BN sender rundt til TU inden næste TU møde.
Opdatering til bemærkninger til turneringsreglementet afventer
regelgennemgang fra juridisk side.
Punkt 8

Turneringsstruktur i 2.division
TH - Er det tid til at ændre strukturen?
Generel drøftelse af struktur i 2.division samt op/nedrykning.
Har henvendelser fra klubber og man har været i dialog med
Divisionsforeningen.
Skal der overhovedet være et op/nedspil mellem 2. og 1.division?
Eller skal 3 oprykkere alene erstatte 3 nedrykkere?
Forskellige regler i op/nedspillet – klubberne ønsker dette ensrettet, så de
kan spille på samme vilkår.
Klubberne har svært ved at forstå, at man ikke kan rykke direkte op fra
2.division, hvis man ender som nr. 2 efter et 2. hold.

TU er indstillet på at se på oprykningsstrukturen, men det skal kun være
muligt for et oprykningsberettiget hold at rykke direkte op, hvis holdet er
placeret blandt de 3-4 øverste hold i 2.division.

Punkt 9

TH drøfter ovenstående med FS og prof. Udvalget og vender tilbage.
Eventuelt
Klubberne i 2.division ønsker mere opvarmningstid på banen inden
kampene. Det kan ordnes administrativt ved at planlægningsgrundlaget
ændres til 90 min.
HH, BN og PJ giver besked videre til sine administrationsfolk.
Der er behov for et ekstra TU møde – afvent besked fra PJ-BN-HH som
skal færdiggøre slutproduktet/ formuleringer til godkendelse i TU.
Der indkaldes til et fysisk møde efter påske.

Troels Hansen
Mødeleder

/

Søri Haslund
Sekretær

