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Dagsorden (åben del) 
 
 
 

Sager til  
Beslutning 
 
 
Punkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 5. november 2018. 

 
• Godkendt 

 
 
 Godkendelse af beslutningsreferat tlf. møde den 3. december 2018. 

 
• Godkendt 

 
 

 
Sager til drøftelse 
og orientering 
 
Punkt 2 Fremtidens DM Ungdom 
 
 U15 mesterskaber afvikles fremover som lokale mesterskaber i de   
 administrative forbund ud fra et play-off system og med flere deltagende hold.  
 Der arbejdes videre med formen. 
 
 U17 og U19 er elite og der afvikles DM, rammerne er endnu ikke fastlagt, men til 
 drøftelse. 
 
 TU finder det vigtigt, at der er en genkendelighed i strukturen, mellem U15 og U17 
 forstået således, at der tages udgangspunkt i den samme struktur lokalt som elitært i 
 den ældre årgang. 
 



 

 
 U-17 DM 
 
 TU drøfter modeller for U-17 DM. 
 Man ønsker, at flere hold får chancen for at deltage til DM og derved skabe en 
 bredere interesse på årgangen. 
 
 Alle TU medlemmer skal tilbage i eget bagland og drøfte muligheder. 
 På næste TU møde skal der besluttes hvilken struktur U-17 DM skal ende ud i. 
  
 U-19 DM  
 
 Rammerne omkring hvordan og hvem, der skal ende med deltagelse til et DM for 
 U-19 drøftes bredt. 
 
 Hvordan finder man deltagerne til U-19 DM! 
 Skal der være deltagere fra vest/øst, eller skal man sikre et play off spil, hvor det 
 er de bedste, der kommer til DM. 
 Skal der være lige ud turnering eller fortsat ombrydning? 
 Hvor mange hold i rækkerne? 
 
 TU ønsker at arbejde hen imod en landsdækkende turnering i en eller anden form, 
 der giver adgang til et DM. 
 
 

• Beslutning 
 

 TU skal i eget bagland drøfte muligheder og konsekvenser ved en   
 landsdækkende turnering på U-19. 

 På næste TU møde skal der udformes et oplæg og besluttes hvilken vej 
 man skal gå. 
 
 
 
Punkt 3 Dispensationsregler 
 
 Bestyrelsen opfordrer DHF´s TU om at holde øje med om dispensationsreglerne 
 bruges efter hensigten. Dette gælder også de lokale TU. 
 
 Det bør undersøges hvilke type dispensationer, der gives i dag. JHF har mange 
 dispensationer – det kan se ud som om det er alt for nemt at få en dispensation.  
 Man har lige nu ikke et overblik over grundlaget for tildelte dispensationer eller om de 
 er begrundet eller ubegrundet. 
 
 Administrationerne meddeler, at de i dag ikke har grundlag i reglementet for at afvise 
 en dispensationsansøgning, idet de alle gives på baggrund af alder. 
 
 Der kan måles på kvantitet, men hvordan skal der måles på om 
 dispensationsreglerne misbruges f.eks. alene for at opnå resultater? 
 
 Det er vigtigt, at der er en god procedure for ansøgning. Det er ikke meningen at det 
 skal betyde merarbejde i administrationerne. 
 Der foreslås en flerpunktsbaseret on-line ansøgning – den ansvarlige for 
 oplysningerne der gives ifb. med en dispensation, er alene den ansøgende forening. 
 
 JK – bestyrelsen beder alene udvalget om at evaluere på ordningen. 



 

 
 PJ – der er ændret på dispensationsreglerne således, at hold med 
 dispensationsspillere ikke kan blive puljevindere, men godt kan rykke op i en højere 
 række. Man kan ikke sammenligne dispensationsgrundlaget efter ét år med næste 
 sæson – det kræver mindst 2 fulde sæsoner at måle på. 
 
 TU er enige i, at dispensationsreglerne kører videre uændret som i år. Man er 
 overbevist om, at når hold ikke kan vinde sin pulje, så nedsættes antallet af 
 dispensationer automatisk. 
 

• Beslutning 
 
 Dispensationsreglerne kører uændret videre i næste sæson. Hvorefter man vil 
 evaluere ordningen. 

 
 
Punkt 4  Spiludviklingsregler 
 
 AF informerer, at BBU er betænkelige for udviklingen af de 2 forskellige spilformer 
 mellem U-11 og U-13. (Kortbane-problematikken). 
 
 TU er opmærksomme på udfordringen og vil følge dette i år 3, når alle U-11 skal 
 overgå til reglerne på kortbane. 
 

 
Punkt 5  U9-U11 
 
 TU´s indstilling omkring U9-U11 blev vedtaget i bestyrelsen. Tiltag om ophør af 
 resultatformidling er ligeledes vedtaget og udgiften til tilretning i HåndOffice er 
 godkendt i budgettet. 
 AF sørger for at formidle specifikationerne videre til den ansvarlige for Håndoffice. 
 

 
Punkt 6 Puljeinddeling fremover 
 
 Som nævnt i tidligere referat, gav Dialogmøderne med foreningerne i 2.division 
 meget forskellige udfald, men generelt er foreningerne interesseret i at bevare 12 
 hold i puljerne i 2.division – dette tiltrædes også af HRØ, som har drøftet reglen i eget 
 bagland.  
 Altså tilbage til udgangspunktet med 12 hold i 2.divisionspuljerne med de 
 konsekvenser der måtte være ved fordelingen i puljerne vest/øst. 
 
 HRØ; Det har skabt for meget uro at åbne op for 11/13 holds reglen. 
 En mulighed er at implementere retningslinjer i lighed med FHF, der internt har 
 retningslinjer, når et fynsk hold skal i en øst pulje. Dog med den tilføjelse, at der 
 trækkes lod mellem de hold (f.eks. 6 hold) som geografisk er hjemmehørende 
 nærmest Storebælt. De(t) hold, som skal i vest, kan ikke komme i vest i de 
 efterfølgende 2 sæsoner. 
 JHF/FHF: respekterer HRØ´s tilgang/forslag, da det primært er en HRØ udfordring. 
 
 AF - På dialogmøderne kom der enkelte input omkring en 2. holds turnering. Det er 
 dog ikke opfattelsen i TU, at man ude i foreningerne er enige om, at der skal laves en 
 separat 2. holds turnering, så man ser derfor ingen grund til at ændre i strukturen på 
 den baggrund.  
 



 

 Som opfølgning fra møderne, har AF været i dialog med Divisionsforeningen omkring 
 reserveholdsturnering kontra en skærpelse af niveauet i seniordivisionerne. 
 Spiludviklingsreglerne giver mulighed for, at U19 spillere kan benyttes på seniorhold 
 og det skulle gerne udvikle niveauet på seniorrækkerne i en positiv retning. 
 
 2.division - 3.division 
 
 Det giver ikke pt. mening at drøfte ombrydning i divisionerne - en ny 
 turneringsstruktur, når man på U19 overvejer ligeud turnering. 
 
 JK - oplyser, at udvalg for professionel håndbold i nærmeste fremtid skal drøfte 
 damernes Liga og 1.division, så en generel drøftelse af strukturændring i TU regi på 
 divisionerne bør afvente udkommet af drøftelserne i udvalget for professionel 
 håndbold. 

 
 TU forventer, at problemet minimeres fremover i forbindelse med de nye tiltag. 
 
 

• Beslutning 
 

 Reglen om antal hold i 2.divisionspuljerne skal ændres tilbage til 12 hold i 
 puljerne. 
 HRØ forslag om indførelse af nærmere retningslinjer for inddeling af øst  hold i 
 puljerne, godkendes. 
 HRØ skal fremlægge retningslinjerne til godkendelse på næste TU møde. 

 
 
Punkt 7 U-19 – se punkt 2 
 
 
Punkt 8 Administrationerne 
 
 Ungdoms DM arrangører: 
 Der udsendes invitation til foreningerne mandag den 7. januar 2019 med svarfrist 30. 
 januar 2019. Endelig godkendelse af arrangører sker medio februar. 
 
 
Punkt 9 Eventuelt 
 
 Næste møde i TU afholdes den 29. januar 2019 på FHF´s kontor. 
 
 
 HGL – orienterer om et møde med repræsentanter fra efterskoleforeningen, der har 
 ytret forskellige ønsker til turneringen, bl.a. afledt af de nye årgange og afskaffelsen 
 af U15 DM.  JHF drøfter med baglandet med henblik på et opfølgende dialogmøde 
 med efterskoleforeningen.    
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