
 

 
 
Brøndby den 23. august 2022  
 
 

 
Referat TU-møde 2022-2023 – møde 3 
 
Tirsdag d. 23. august 2022, kl. 17.00 – 21.00 på Hotel Scandic,  
Hvidkærvej 25, 5250 Odense  
 
 
 
Deltagere: 
Peter Jensen (PJE), Torben Christensen (TC), Bjarne Knudsen (BK), Jørgen Alnor (JA), Heidi 
Hansen (HH), Per Jensen (PJ) og Søri Haslund (SH) som referent. 
 
Afbud: Brian Nielsen (BN), Troels Hansen (TH) 
 
Gæster fra kl. 17.00-19.00, Carsten Grønmann Larsen (CGL), Tina Fensdal (TF) og Søren 
Skaarup Frydendal (SSF). 
 
Dagsorden  
 
Sager til drøftelse: 
 
Punkt 1 Velkommen ved Peter Jensen (PJE)  
  Kort præsentationsrunde.  
 

PJE Redegør for mødets formål – at gøre vejen til DM for U17/U19 mere attraktiv for 
flere hold. 

    
Punkt 2 Kvalifikation til DM Ungdom U17 og U19 
 
 Drøftelse af de foreslåede modeller om kvalifikation til DM. 

Alle giver input med udgangspunkt i deres erfaring indenfor talentområdet, eliteområdet 
og ungdomshåndbold generelt. 
 
TU repræsentanter melder hver især ind med tilkendegivelser fra eget bagland i hhv. 
JHF, FHF og HRØ. 
 
Overordnet er der fuld enighed om at gøre det mere attraktivt så flere hold kan komme i 
spil til en DM plads. Udgangspunktet skal være en sportslig berettigelse til deltagelse.  

 
 En ændring skal medvirke til at give spillerne mere erfaring med kampe på allerhøjeste 

niveau og samtidigt være en rigtig god oplevelse for spillerne.  
 

Det gør ikke noget, at der er forskel på U17 og U19 i vejen til Final4.  
U19 har kortere vej til seniorniveau og derfor mere erfaring med presset. 
 
Man kan godt være fleksible og differentiere mellem hvor mange hold, der skal spille 
kvalifikation mellem U17/U19. 
 
Det anerkendes, at der er forskel på U17/U19. Der er mange flere hold på U17 siden. 
Dagsorden om kvalifikation til U17 DM bør derfor være forskellig fra U19. 
 
 
 
 



 

 
8 hold, som deltager ved hvert kvalifikationsstævne, kræver at  
arrangementerne placeres på egnede spillesteder. 
Derfor bør kvalifikationsstævnerne for U17 piger og drenge afvikles med en 
minimumsramme, med højnet krav til Final4. 
 

 Vigtigt, at det ikke på forhånd er givet, hvem der skal med til et DM, men 
  at så mange som muligt i de bedste rækker har mulighed for at spille sig 

til deltagelse. 
Holdningen er, at har man spillet en hel turnering og vundet, så fortjener man 
også at deltage til DM.  
Så enighed om, at vinder af ligaerne er berettiget til direkte kvalifikation til Final4. 
 
Der må ikke være for lang tid mellem afslutning af grundturneringen i  
forhold til afholdelse af DM kvalifikation og Final4. 
Kvartfinalerne afvikles derfor i stævneform forud for Final4 weekenden. 
Der er tale om vind eller forsvind kampe til kvalifikationsstævnet. 
 
Det drøftes, hvorvidt man fortsat skal friholde påsken for kvalifikationskampe. 
Når der foreligger en godkendt struktur på kvalifikation til ungdoms DM, vil TU arbejde 
videre med terminer i forhold til kalender og internationale landsholdsuger. 
 
Som en start vil det være fint med ens modeller på pige/drenge siden, så kan man 
senere evaluere på, om fordelingen af øst/vest hold skal variere, ud fra hvor mange 
hold, der niveaumæssigt kan komme i betragtning.  
Her kan seedningseksperterne inddrages. 
 
Der er bred opbakning til at man går tilbage til at afholde piger/drenge sammen i 
samme aldersgruppe. Dette ser SSF ikke noget problem i. Det vigtigste er den gode 
oplevelse for toppen af eliten. 
 
Kvartfinaler lørdag – vinderne spiller semifinaler søndag. 
Kvartfinaler afholdes geografisk på neutral bane under det forbund, som ikke er tildelt 
Final4 arrangementerne iht. rulleplan. 
 
Der er fuld enighed om at indstille 2 forskellige kvalifikationsmodeller til bestyrelsen for 
henholdsvis U17 og U19. 
 
Fællesmødet med gæster afsluttes herefter. 

 
 
Ordinært beslutningsmøde i TU fra kl. 19.00 – 21.00 
 
 
Punkt 3 Nærmere præsentation af TU medlemmer 
  
 
Punkt 4 Beslutning om Kvalifikation til DM Ungdom U17 og U19 
  
 TU finder, at der har været en rigtig god og konstruktiv debat med kompetente fagfolk. 
 TU er tilfreds med udfaldet af drøftelserne og de modeller, som drøftelserne er 

udmundet i.  
 
 Enighed i TU om:   

Ens DM modeller på U17 piger/drenge 
Ens DM modeller på U19 piger/drenge 
 
 Praktikken omkring datoer kommer senere. 
 
 



 

Kvalifikationsstævner hver for sig U17 piger et sted og U17 drenge et 
andet sted. 
Final4 piger/drenge U17 samme sted samme weekend. 
 
U19 – kvalifikation afvikles som ude/hjemme på både piger/drenge siden. 
U19 Final4 piger/drenge samme sted samme weekend 
 
Rulleplan for afholdelse af DM - SHA opdaterer og sender rundt så snart der foreligger 
en beslutning i bestyrelsen. 
 
 

Punkt 5 Beslutning om bro og rejsepulje ungdom/senior 
 
 Ungdom - bropulje 

 Bropulje afskaffes for ungdom som en følge af, at FHF nu spiller sammen med 
JHF og ingen HRØ/FHF hold derfor skal passere Storebælt i den ordinære 
turnering. 
 

Ungdom – Rejsepulje 
HRØ hold udgår af ligningen og kan heller ikke modtage tilskud fra rejsepuljen. Årsagen 
er, at der ikke længere vil være ekstra ordinære lange køreafstande for øst holdene. 
Alle vesthold bidrager til ordningen med et gebyr, som opkræves sammen med 
deltagelsesgebyr pr. hold. 
Beløbet videresendes fuldt ud til DHF, der forestår beregning af rejsetilskud efter 
sæsonafslutning. 
 
Med udgangspunkt i de 2 udarbejdede beregningsoverslag TU har haft forelagt, er der 
enighed om fremover at rejsetilskud til vest hold i U-17/U-19 Ligaerne beregnes ud fra 
følgende model: 
 

 Foreningerne betaler selv kørsel (samlet t/r) pr. kamp for de første 220 km. 
 Der ydes tilskud med 13 kr. pr. km. udover de 220 km pr. kamp. 

 
 Senior - bropulje 

 Kun gældende for 2. og 3.division 
 
Der er taget udgangspunkt i de faktiske udgifter: 
- Udgiften pr. seniorhold, der krydser Storebælt er 17.000 kr. 
- Alle senior divisionshold skal betale solidarisk for udgiften til de hold/puljer, 

der krydser Storebælt. 
 
Er der hold, der skal krydse Storebælt i turneringen, vil der blive pålagt et 
bropuljegebyr på 80 kr. pr. hold, som opkræves ved sæsonstart sammen med 
holdgebyret. Bropuljegebyret opkræves for alle hold i de berørte pågældende 
divisioner. (216 hold /17.000 kr.) 
Beløbet tilgår DHF 100% og indgår ikke i fordelingen af den almindelige ordning 
omkring holdgebyr. 
 
Det kan konstateres, at der i indeværende sæson ikke er hold, der skal passere 
Storebælt i 2. og 3. division. 
 

 
Punkt 6 Følgevirkning til reglement og propositioner som følge af indstillinger 

DM ungdom og bro og rejsepulje 
 
Den fortsatte proces: 
 
 
 
 



 

HH-BN-PJ finpudser forslag – sender til TU til godkendelse inden 
videresendelse til TH/FS for indstilling til bestyrelsen. 
 
Propositioner: DM for U17- U19 tilrettes snarest ved HH-PJ-BN  
 
Propositioner: Bro og rejsepulje tilrettes snarest ved HH-PJ-BN 
 
Bemærkninger til turneringsreglement – PJ-HH-BN tilrettes/opdateres og offentliggøres 
snarest. 
 

  
Punkt 7 Eventuelt  
 
 Drøftelse af spiludviklingsreglerne og dispensationsreglerne og fortolkninger 

Dertil med baggrund i foreningshenvendelser. 
 Meningen beskrives og uddybes i Bemærkninger til TR. 
  
 Spørgsmål omkring de nye spilleregler og udmelding om hvem og hvad meldes ud – 

hvem skal spille efter de nye regler. Foreninger og dommere mangler information. 
 Frank Smith kontaktes for en afklaring. 
  (efter TU mødet er der nu udsendt information herom) 
 
  
 Der efterlyses udmelding omkring den nye ordning omkring HF for underliggende 2.-3. 

hold. Hvor ligger denne opgave. PJE tager kontakt til TH.  
 
    
 Kommende TU møder: 
 Tirsdag 20/9-22 Team 
 Tirsdag 25/10-22 Fysisk møde i Odense 
 Onsdag 30/11-22 Team 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Dansk Håndbold Forbund  
Peter Jensen   / Søri Haslund 
Formand     Sekretær 


