
 

 
 
Brøndby den 25. oktober 2022  
 
 

 
Referat TU-møde 2022-2023 – møde 5 
 
Tirsdag d. 25. oktober 2022, kl. 17.00 på FHF´s kontor, Idrættens 
Hus, Stadionvej 50 c. kld., 5200 Odense V 
 
 
Deltagere: 
Peter Jensen (PJE), Torben Christensen (TC), Bjarne Knudsen (BK), Jørgen Alnor (JA), Heidi 
Hansen (HH), Brian Nielsen (BN), Per Jensen (PJ) og Søri Haslund (SH) som referent. 
 
 

Dagsorden  
 
Sager til godkendelse 

 
Punkt 1 Godkendelse referat fra 20. september 2022 
 Godkendt  
  

    
Punkt 2 Godkendelse af spilleprogram DM Ungdom U-17/U-19 

Det er aftalt, at U-17 kvalifikationsstævnet for piger/drenge skal afvikles på samme 
spillested, men i 2 haller om lørdagen. Søndag kan der spilles i samme hal, da der kun 
er 4 kampe.  
 
Programmet for U-17 er meget presset. Derfor justeres spilletidspunkterne så der er 
plads til evt. forlænget spilletid for at der kan findes en vinder jf. § 9.16. 
SHA opdaterer. 

  
 Herefter godkendes programmet for U-17 kvalifikation samt Final4 og 

Kvalifikationsprogrammet og Final4 for U-19 
 
Se også punkt 7. 

 
Punkt 3 Godkendelse af terminer for op/nedspillet 2022/23 
 Godkendt. 
 SHA opdaterer hjemmesiden. 
 

 Godkendte terminer for op/nedspil øvrige rækker kan offentliggøres 
 

  
Sager til drøftelse 
 
Punkt 4 Deltagelse i møde med ungefaggruppen den 19/11-22 
  TU har en observerende rolle. 

PEJ, JA, HH deltager 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Punkt 5 Deltagelse i midtvejsevaluering nye spilformer 
  TU har en observerende rolle. 

9/11-22 – Randers PEJ  
 5/12-22 – Kolding TC 
 8/12-22 – Ringsted JA  
 
 
Punkt 6 Reglement og propositioner  
 HH – vedr. Holdfællesskaber og besøg fra konsulenterne 
 Tilmeldingsprocessen udfordres i, at konsulenterne skal nå at besøge klubberne inden 

et holdfællesskab kan blive godkendt. Det har vist sig at være vanskeligt at nå, eftersom 
klubberne må anmelde et HF helt frem til deadline. 

 Det er TU´s holdning, at konsulenterne ikke må være flaskehalse for godkendelse af et 
HF, men skal være den løsningsorienterede kontakt til klubberne.  
Administrationerne kan ikke vente med at godkende HF til efter at konsulenterne har 
besøgt klubberne.  
Hvis der er klubber som anmelder HF i sidste øjeblik, må konsulenterne bruge sæsonen 
til at finde løsning/dialog på området til efterfølgende sæson. 
Vigtigt at forholde sig til problematikken inden næste sæsons HF anmeldelser.   

 
 HH - Sager – hvornår skal administrationerne agere på en sag. 
  Administrationerne skal følge de retningslinjer som hele tiden har været gældende. 
  

Det betyder, at i praksis behandles en sag kun hvis der kommer en reel 
dommerindberetning, en protest, eller sager rejst af DHF i forhold til international 
spilletilladelse. 

  
  Udkast vedr. afslutning af turnering i utide øvrige rækker. 
 Der er nu sat forskellige skæringsdatoer, da der er forskellige turneringstyper og datoer 

for turneringsstart (lige ud og ombrydning). 
SHA opdaterer hjemmesiden. 

 
 Accepteret som bilag 1 til turneringsreglementet. 

  
 

Drøftelse af case vedr. særdispensation. 
U-15 spiller søger om at spille U-19, da klubben ikke har U-17 hold. Spilleren er ikke 
omfattet af de almindelige særdispensationsregler. Der kan ikke ske oprykning af 2 
aldersgrupper. Der er ikke hjemmel til at tildele dispensation. 
Det skal overvejes, om der skal ses på reglerne fremadrettet. Punktet er på 
opsamlingslisten i forvejen. 
 

 Almindelig opsamling 
 Propositionernes § 2.1 specificeres –  
 SHA laver et forslag til ny tekst, mandat til TU til at vedtage undtagelser til 

propositionerne. 
 
 § 10.7 - åbenlys fejl ved korrektionsrettelse. Da der ikke er opspil til 1.division skal 

2.division slettes fra reglen. 
 SHA – retter 
 
 Kort drøftelse af konsekvenserne af Ajax København 1.division herrer konkurs og 

tvangsnedrykning til 3.division kommende sæson. 
 Enighed om, at reserveholdslisten træder i kraft på normal vis efter sæsonen til 

opfyldning i lukkede rækker ifb. med ledige pladser.  
SHA svarer HRØ. 

  
 
 



 

 
 
Punkt 6 Kønsidentitet 
 Generel drøftelse af emnet. 
 Vi ønsker ligeværdige kampe, men også at kunne favne bredt. 
 Der vil nok være et retfærdighedsprincip, som kommer til at fylde meget i dialogen. 
 
 Vi skal bruge de rigtige midler til at løse de udfordringer, emnet afstedkommer i forhold 

til at spille på det ene eller andet hold. 
 

 En overvejelse er at høre LBGT om råd til hvordan kan man imødekomme udfordringer 
på turneringsområdet.  

 Drøftelserne fortsættes på næste møde. 
  
 
Punkt 7 DM kvalifikationsstævne for U-17  
  Administrativt spørgsmål til Kvalifikationsstævnet for U-17 

Vi skal have styr på hvor meget arrangørforbund og forening er ansvarlige for i 
forbindelse med afvikling af kvalifikationsstævnet.  

 Kvalifikationsstævnet skal være en mindre udgave af Final4 
 Mulighed for overnatning til de deltagende hold, som går videre til søndagens 

slutkampe  
Der skal forhåndsreserveres overnatning til 4 hold pr. gruppering, dvs. 8 hold. 
Forpligtende tilmelding.  

 Der skal være mulighed for at tilbyde overnatning fra FR til LØ for de hold som 
ønsker det. 

 Forplejning skal være en del af arrangementet. Deltagende hold er forpligtet til 
at forhåndstilmelde 14 spillere/4 ledere til forplejning med spisetidspunkt. 

 Vigtigt - 2 haller samt opvarmningsfaciliteter  
 Arrangørforbund står for i samarbejde med DU at udpege lokale dommere, der 

også dømmer U-17 Liga i den ordinære turnering. 
 DHF står for betaling af dommerhonorar – evt. overnatning dommere – dækning 

af forplejning i form af et deltagelsesgebyr for de 8 videregående hold til 
søndagens slutkampe.   

 
Der skal udarbejdes en mini drejebog til kvalifikationsstævnet. 
Det er efter mødet aftalt med PEJ, at flg. deltager i udarbejdelsen heraf. 
HH-BN-LBM fra HRØ. 
Deadline er mandag den 211122 og udkast skal sendes til SHA. 
 
Der skal udsendes fællesinfo til alle hold i de nævnte rækker efter jul. De 3 
administrationschefer er ansvarlige for at lave et fællesbrev. 
Arrangørforbund sørger for at indhente forpligtende forhåndstilmelding fra de endelige 
deltagende hold i rette tid.  
 
 Økonomi 
PEJ anmoder om en forhøjelse af budgettet, så kvalifikationsstævnets udgifter også kan 
dækkes ind. Dog er transport for holdenes egen regning. 
 

 
Punkt 8 Eventuelt  
 Husk at for aldersgruppen U-19 er betegnelsen ændret til U-19 kvinder/herrer. 
 
 Holdoptælling pr. 151022 er udsendt. 
   
  
Peter Jensen   / Søri Haslund 
Formand     Sekretær 


