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Dagsorden (åben del) 
 
 

Sager til  
Beslutning 
 
 
Punkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 29. januar 2019. 

  
 Efter yderligere afklaring af aldersdispensationsreglerne jf. referatets punkt 5, blev 
 referatet godkendt.  

  
Beslutning:  Godkendt 
  
 

Sager til drøftelse 
og orientering 
 
 
Punkt 2 Særregler for ungdom  
  
 Udvalget har haft en dialog om hvilke særregler, der skal være gældende i U17 og 
 U19 turneringerne. 
 TU er enige i, at det er uhensigtsmæssigt, hvis spillerne i en årgang risikerer at skulle 
 spille efter forskellige regler.   
  
  
Beslutning:  Der spilles med TTO i U17 Liga og U19 Liga. Alle øvrige særregler i 
 ungdom fastholdes. Der afvikles dialogmøder med klubberne, hvor det bringes 
 frem, om der er ønsker til ændringer. 
  
  
Punkt 3 U19 turneringen  
  
 Opfølgning fra sidste møde. 
 Videre drøftelser. 



 

  
Punkt 4 Gennemgang af oplæg nyt turneringsreglement 
  
 Gennemgang af oplæg. 
 Tilrettes undervejs. 
 
 Ifb. med dispensationer i oldies rækkerne besluttes, at der i § henvises til lokale 
 bestemmelser. Det er ikke alle forbund, der har oldiesrækker. 
  
 Det præciseres, at antallet af aldersdispensationer pr. årgang skal gælde for max 3 
 spillere uanset hvor mange hold, de pågældende spillere kan anvendes på. 
 
 Der vil være noget teknisk med visningen af dispensationsspillere på den 
 dispenserede årgang. Dette drøftes med TBL på næste Hånd@ møde. 
 
 Oprykningsreglen/dispensationsspillere – og ombrydning. Det er vigtigt at få 
 beskrevet, at holdet ikke kan vide sin pulje, men godt kan rykke op efter ombrydning.  
 Efter ombrydning er konsekvensen, at hold med dispensationsspillere ikke kan vinde 
 rækken eller deltage ved afsluttende mesterskaber. 
  
 PJ/BN/HH opdaterer TU-reglementet og sender rundt. 
 
  

 
Punkt 5 Regler og Propositioner 
  
 Drøftelse af om alderskategorierne for oldies bør tilpasses de international 
 aldersbestemmelser. Der er fuld enighed i at det bør tilpasses. 
 33/35 - oldies 
 43/45 - veteran 
  
 HGL – efterspørger en hurtigere synlighed på holdkort. 
 Skal der fortsat være 12 timers frist på elektroniske holdkort? – PJ oplyser at 
 fodbolden har nedsat denne frist. Reglerne siger også, at man skal sætte et holdkort 
 til kampstart. 12 timers fristen er alene for at rette/strege/tilføje spillere som enten 
 ikke har været med fra kampens start eller ikke har været på banen. 
 Administrationerne finder, at proceduren for elektroniske holdkort nu bør være fuldt 
 implementeret i foreningerne og at det er blevet tid til at reducere denne frist. Alle har 
 i dag adgang til App eller HåndOffice til kampene. På denne måde kan et holdkort 
 også ”lukkes” og være synlig langt hurtigere. 
  
 Holdkort skal være synlig fra kampstart og fristen for rettelser/ændringer skal være 6 
 timer. 
  
 Lovlig-ulovlig reglen 
 HRØ/FHF ønsker reglen geninført fordi konsekvenserne ved at reglen 
 ikke længere eksisterer, har vist sig at være langt værre for de foreninger med små 
 årgange, som ellers ville have kunnet deltage. Man tror på, at de nye tiltag på 
 regelområdet omkring dispensationer/spiludvikling på flere hold osv. samt 
 genindførelse af Lovliget- ulovligt hold vil udligne misbrug/ bevidst snyd.   
  
 HGL – har drøftet dette i baglandet i JHF. Motivationen for at genindføre denne 
 regel er at give mulighed for at kampene bliver spillet, selvom man ikke stiller lovligt 
 op. 
 På den måde minimeres aflysning af kampe og det kan betyde, at flere tilmelder hold, 
 selvom de måske ikke lige har det fulde antal spillere fra start/ eller undervejs. Ingen 



 

 straffes unødigt økonomisk, men alene på tab af point/kamp. Men dette vil være en 
 kendt konsekvens. 
  
 Betegnelsen kunne ændres til at hedde ” anmeldt ulovligt hold” eller noget 
 tilsvarende, da det er misvisende lovligt at spille ulovligt. 
  
 Der skal være klare retningslinjer og hensigten skal være beskrevet i 
 bemærkningsdelen til turneringsreglementet. Man skal ikke kunne anvende denne 
 regel ubegrænset, men følge det eksisterende reglement.  
 Markering på holdkort skal ske inden kampstart. 
  
 PJ og BN fremsender snarest i denne uge beskrivelse af anmeldt-ulovligt hold. 
  
 
  
Punkt 6 Santander Cup 2019 
  
 Status – evt. sager 
 Undervejs i indledende runder har der kun været en enkelt kamp, hvor 
 forbundet (JHF) har været inde og mægle. 
  
 
 
Punkt 7 Fælles retningslinjer ved håndtering af sager på kontorerne 
  
 AF spørger ind til hvordan vi kan sikre, at foreningerne får den optimale vejledning, 
 når det konstateres, at reglerne ikke håndteres/forstås rigtigt. 
   
 
Punkt 8 Administrerende forbund har ordet 
  
 JHF - intet 
 
 FHF - intet 
 
 HRØ – intet 
 
 DHF – intet 
  
 DHF har modtaget en arrangørhenvendelse vedr. billetpriser til DM Ungdom – hvis 
 de anvender elektronisk billetsystem vil der blive pålagt gebyrer. Dette er foreningens 
 valg, og det reducerer bare den indtjening foreningen vil få. 
 Prisen skal være den gældende for alle arrangementer inkl. Gebyr. 
 SHA svarer. 
  
 
Punkt 9 Eventuelt  
  
 Kortbaner  
 Hvis foreningerne henvender sig om dispensation til banemålene på en 
 kortbane, så skal dispensationer gives af det lokale turneringsudvalg efter interne 
 retningslinjer.  
 AF svarer Lars Brønserud.  
  
 
 DM terminer 2019/20 



 

 Det skal undersøges om DM kan placeres i uge 18 (starten af maj 2020 eller 
 alternativt ultimo april 2020) – kontrol i landsholdsafdelingen. SHA melder tilbage til 
 TU. 
 
   
 Næste møde – placeres dagen efter ungdoms DM 
 Afholdes mandag den 29. april 2019 i Kolding, da FHF kontor er 
 optaget. 
  
  
 DHF afholder Repræsentantskabsmøde den 24. maj 2019.  
 TU´s Indstilling til bestyrelsen skal være klar primo maj. 
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