
 

Brøndby den 29. januar 2019 
Journal nr. 1005 -19 -SHA 
 
 

 
Referat af møde i DHF´s Turneringsudvalg –  
Møde nr. 5 2018-2019 
Tirsdag d. 29. januar 2019, kl. 18-22 på FHF kontor, Idrættens Hus, Stadionvej 50 
C, kld., 5200 Odense. 
 
 
 
Deltagere: Anders Fredsgaard (AF) DHF, Henrik Larson (HL) JHF, Bjarne Knudsen (BK) FHF, 
Jørgen Alnor (HRØ), Per Jensen (PJ) HRØ, Brian Nielsen (BN) FHF og Heidi Hansen (HH)JHF og 
Søri Haslund (SHA) DHF som referent 
 
  
Dagsorden (åben del) 
 
 

Sager til  
Beslutning 
 
 
Punkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 3. januar 2019. 

 Godkendt 
 Pkt. 3 – beslutningspunktet omkring tildeling af dispensation. Det skrevne præciseres 
 ved at proceduren for tildeling af dispensationer fortsætter uændret i år 1, hvorefter 
 man vil evaluere på ordningen. 

  
 Der har været reaktion til referatets punkt 6 til JK kommentar – Det er ikke selve
 turneringsstrukturen hos kvinderne, som er til drøftelse i UFPH. Dette er en 
 misforståelse og derfor bedes udvalget se bort fra denne formulering. 
  
 Beslutning: 

• Herefter blev referatet godkendt 
 
Punkt 2 U19  
 AF indledte punktet med et kort referat fra Ligamødet den 160119, hvor han  
 fremlagde nogle af de tanker omkring U19 turneringen, som TU har drøftet, og 
 informerede kort om de input klubberne gav på mødet. 
 
 TU medlemmerne fremkom herefter hver især med deres respektive tilbagemelding 
 fra baglandet med argumenter og ønsker til U19 turneringen i forhold til ligeud 
 turnering eller ombrydning kontra landsdækkede eller opdelt vest/øst. 
 Tilsvarende med indstilling til DM format. 
 Der er stor enighed om at TU ønsker at løfte U19 turneringen til en elitær 
 turnering. 
 AF påpeger, at formatet skal være ens i vest og øst, så der skal findes et kompromis 
 for en indstilling. 
 
 Beslutning:  

• Punktet drøftes bredt og der er enighed om en indstilling af formatet. 



 

Punkt 3 U17  
  
 AF – da man har ønsket at udvide deltagerkredsen om DM pladserne, så skal  der 
 være flere hold involveret i spillet om at nå disse pladser. 
  
 Beslutning: 

• Punktet drøftes bredt og der er enighed om en indstilling af formatet. 
 
 
Punkt 4 Puljeinddeling – retningslinjer for øst hold 
  
 Opfølgning fra sidste møde: 
 JA - fremlægger de af HRØ vedtagne retningslinjer for fremtidig indplacering af 
 øst hold i 2.divisionspuljerne med 12 hold i hver pulje. Retningslinjerne skal også 
 gælde for inddeling af øst hold i 3.divisionspuljerne såfremt der er overtal af øst hold, 
 når puljerne skal dannes. 
 

Sager til drøftelse 
og orientering 
  
Punkt 5 Særregler for Ungdom 
  
 U18/U21 – gamle regler markering af U-spillere bortfalder 
 . 
 Det er vedtaget på spiludvikling, at max 3 spillere kan anvendes på et andet hold. 
 Spillerne markeres på holdkort, hvis det er muligt i systemet 
 
 Den nye regel er, at U19 spillere, der spiller i U19 rækken, må spille ubegrænset 
 senior - ingen markering nødvendig. 
  
 Max 3 U20 spillere kan få dispensation til at spille U19. Holdet kan dog ikke vinde 
 rækken. Markeres som dispensationsspiller. 
  
 
Punkt 6 U13-U15-U17-U19 
 

Kamplængde 

• U13 = 2 x 25 min. 

• Øvrige ældre ungdomsårgange 2 x 30 min. 
 
Antal spillere på hold  

• U13 6 + 1 – max 10 på holdkort 

• U15, U17 og U19 6+1 = max 12 spillere på holdkort 

• Rene hold i 1. kamp reglen – udgår helt 

• 2/3-reglen gælder ikke i spiludvikling- 2/3 reglen udgår derfor helt 
 
  
 Note: AF taler med Tina Black om tilretninger i Hånd@ 
  
 
Punkt 7 U9 - U11 efter nye regler 
 
 U9 spiller turnering efter nye regler fra sæson 1. Antal spillere 4+1 spillere, max. 7 på 
 holdkort. 
 Hverken målscore eller point offentliggøres. 



 

  
 U11 spiller først efter kortbaneregler, når kampene kommer på kortbane. 
 Antal spillere 5+1 – max. 9 på holdkort 
 Resultatformidling efter nye regler – offentliggørelse - ingen målscore, men point 
  
 Anvendelse af overligger går til og med U11 årgangen. 
  
 Lokale rækker betegnes A, B og C, evt. AA efter ombrydning. 
  
 Vigtigt at der kommer en tydelig forklaring om produktet ud til klubberne.  
 
 
Punkt 8 Processen 
 Omskrivning af reglementet - BN, PJ og HH sætter sig sammen. 
 Resultatet sendes til TU + FS til gennemgang og godkendelse ultimo februar. 
  
 SHA - Ændringer til reglement jf. opsamlingslisten sendes til PJ. 
  
 
Punkt 9 Administrerende forbund har ordet 
 Fortsat mange protester – de fleste handler om mangelfuld udfyldelse af holdkort. 
  
 Reglen om lovlig ulovligt hold udgik af reglementet ifb. med sammenskrivningen i 
 2017. HRØ anmoder TU om at genoverveje en indførelse af denne regel, fordi den 
 afhjælper de hold, som ellers ikke kan stille op, men gerne vil spille kampen.  
 Konsekvenserne ved af måtte melde afbud til kamp, fordi man ikke kan stille hold, er 
 uheldig og meget hård uden denne regel og det var ikke meningen. 
 Drøftes på næste møde. 
 
 
Punkt 10 Eventuelt 
 
 DM Ungdoms terminer – SHA udarbejder forslag, når man kender udfaldet af TU´s 
 indstilling til bestyrelsen. 
  
 Håndboldens dag 2020 er dateret til lørdag den 11. januar 2020. 

 
 TU skal sikre, at alle fornuftsafgørelser falder ens. Især fokus på fortolkninger og 
 dispensationer skal være afstemt. 
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