Brøndby den 3. februar 2020

Referat TU-møde
Mandag d. 3. februar 2020, kl. 18.00 DHF, Brøndby Stadion 13, 2605
Brøndby

Deltagere: Anders Fredsgaard, Niels Lindholm, Bjarne Knudsen, Jørgen Alnor,
Brian Nielsen, Per Jensen, Heidi Hansen og Søri Haslund.
Gæst: Jan Kampmann

Dagsorden
Sager til beslutning:
Punkt 1

Godkendelse af referat fra mødet den 5. november 2019
SHA – rettelse til pkt. 5 – Observatørspørgsmål til U-17/U-19 DM
henhører under elitedommerudvalget.

Punkt 2

DM Program U-17 og U-19

Kamprækkefølgen.
Der har været en henvendelse fra U-landsholdstræner, der påpeger,
at det er vigtigt at alle hold i samme årgang får ens restitutionstid
mellem lørdagens og søndagens DM-kampe. I det omfang det er
muligt ændres lørdagens kampprogram således, at U-17 spiller de 2
semifinalekampe efter hinanden, efterfulgt af de 2 U-19 kampe.
Dette gælder både hos drengene og hos pigerne. Selvom
programmet har været godkendt siden efteråret, kan en ændring i
kamprækkefølgen godt tilrettes nu. SHA tilretter og melder ud.


Kamprækkefølgen til U-DM U-17/U-19 ændres.

Sager til orientering/drøftelse:
Punkt 3

Opfølgning nye regler – antal protest sager og dispensationer i
indeværende sæson
JHF – 1521 dispensationer, en stigning på ca. 300
dispensationer i forhold til tidligere.
Der har indtil nu været 43 protestsager. Det skyldes en øget
bevågenhed i foreningerne, fordi reglen om 2 kampe samme dag
er udvidet til at gælde for alle rækker.

FHF – 195 dispensationer, mod 193 sidste år. Altså status quo.
Protester – Der opleves ingen stigning/fald i forhold til tidligere.
HRØ- færre dispensationer end sidste år, men har ikke det
eksakte tal med til mødet.
Antal protester 55, det højeste tal man har oplevet på et
kalenderår. Man oplever mange frustrationer fra foreningerne
omkring reglen om 2 kampe på samme dag
(spiludviklingsreglerne) – primært efter at reglen er indført til også
at gælde i divisionsrækkerne.
Dette medførte en bred drøftelse af spiludviklingsreglerne, som er
kommet i modvind når man taler alle rækker, fremfor kun i de
lokale bredderækker.
Det er administrationernes opfattelse, at klubbernes etik og moral
er ringe i forhold til hvad hensigten med spiludviklingsreglerne,
har været. Det gælder reaktioner fra alle niveauer.
JK foreslår, at han tager en snak med formanden om, at de på de
forskellige kommende repræsentantskabsmøder for
distrikter/region under eventuelt, rejser problemstillingen med etik
og moral omkring spiludviklingsreglerne. TU synes det er en god
ide´ at punktet får fokus fra øverste ledelse.
NILI – til gengæld opleves der stor ros omkring de nye tiltag på
spilformer og kortbaner.

Punkt 4

Reglement og propositioner
AF – der konstateres forskelle i spilletider (kamplængde) i
propositioner i kredse, forbund og region.
Der appelleres til, at man opnår enighed om kamplængde
indenfor samme aldersgruppe.
BN – foreslår, at der på vegne af DHF´s TU udfærdiges en
oversigt omkring forskellene i propositioner (kamplængder)som
efterfølgende kan indstilles til DHF´s bestyrelse mhb. ensretning.
HH – Laver oversigt over spilletider i rækkerne før og efter jul
laves til fremlæggelse på næste TU møde.
Fortolkningerne stk. 3.2 – spiludvikling ældre årgang – det skal
præciseres, at der ikke er et max antal spillere, der kan bruges
efter denne regel.
En længere drøftelse af spiludviklings og dispensationsreglernes
udfordringer for klubberne/administrationerne, udmøntede i et
fælles ønske om at få en bredere drøftelse af regelsættet,

således, at man kan opnå en bedre forståelse/fortolkning og
vejledning på området.
Derfor besluttede udvalget, at:




Alle punkter til dagsordens punkt 4 udsættes til
drøftelse på et fælles møde med administrationernes
TU medarbejdere, fagfolk/eksperter og de politisk
ansvarlige TU folk.
Processen og metode fastlægges på næste TU møde.

Dette for at sikre en gennemtænkt tilretning af
reglement/propositioner.
TU skal være skarpe på punkterne og på hvilket resultat man
sigter mod med dette fællesmøde.
Dem der kan deltage i fællesmødet, er dem som repræsenterer
de enkelte forbund.
Dato for et fællesmøde er den 18. april 2020 - geografisk
placeret i trekantsområdet.
Deltagere: Alle relevante TU politikere og administrative TU repræsentanter – f.eks. 1 fra hver kreds.
AF og SHA er ansvarlige for indkaldelse og planlægning af
arrangement.
Indstilling skal være klar til DHF´s Bestyrelsesmøde senest 10
dage før den 11. maj 2020.
Punkt 5

DM Ungdom
Opfølgning AF
Observatører U-17/U-19 DM.
Udvalget ønsker ikke at der skal være observatører til ungdoms
DM-kampene.
Til gengæld er det vigtigt, at det er dommere, der dømmer
rækken til hverdag, der påsættes DM-kampene.
Kommunikation.
AF kontakter KMB i DHF og aftaler nærmere om proces – Der bør
udpeges en ansvarlig person i DHF, og evt. med krav til
arrangørforeningerne om at finde en ansvarlig for
pressekontakten til DHF med henblik på at ”hype” og annoncere
nyheder fra ungdoms DM på de forskellige sociale medier.
Henvendelse fra landsholdsledelsen vedr. kamprækkefølgen ved
ungdoms DM. Behandlet under punkt 2.
Der er åbenbart sammenfald med Kvalifikationsdatoer for U-17
mellem nr. 2 og nr. 3 drenge om at komme til DM og
landsholdssamling for HU18.

TU har afsat den 13/4-20 og 19/4-20 til at afvikle disse
kvalifikationskampe på. Men vi er blevet gjort opmærksomme på,
at HU-18 landsholdet også er samlet i den uge, som er
international landsholdsuge for Herre A siden. Det er problematisk
med disse kval. spilledatoer, da nogle af spillerne fra de
involverede hold kan være indkaldt til samling. Det skønnes ikke
rimeligt at holdene skal spille kvalifikationskampe om at komme
med til ungdoms DM uden deres evt. landsholdsspillere. Det skal
meldes ud, at såfremt et kvalificeret hold har fået udtaget
landsholdsspillere til samlingen, må kampene afvikles i påsken.
Ny ens informationstekst på de pågældende Ligarækker –
SHA ansvarlig og
Fælles informationsskrivelse udsendes snarest til U-17 Liga
Drenge rækkens hold – PJ afstemmer med BN og er tovholder
på snarlig udsendelse.
Punkt 6

Turnering 2020-2021
Programskemaer
Husk håndboldens dag 2021 lørdag den 9. januar 2021,
hvorfor JHF, FHF, HRØ´s administrationer skal sikre, at der så
vidt det er muligt ikke placeres kampe denne lørdag.
Enighed om, at man udsender en fællesskrivelse fra
administrationerne hvor i det henstilles til klubberne om ikke at
placere kampe mellem kl. 10-15 lørdag den 9. januar 2021. Vigtigt
signal at melde ud til klubberne, at vi reklamerer for håndboldens
dag.
Opstramning i administrationerne vedr. indbyrdes kampe mellem
2 hold i et samarbejde. NILI erkender, at man ikke har været
gode nok til dette i JHF-regi.
AF – efterskoletilbud.
Der har været afholdt møder mellem Efterskoleidrætsudvalg og
repræsentanter for DHF´s dommere, uddannelsesudvalg,
breddeudvalg og turneringsudvalg i forsøget på at lave et tilbud,
der både tilgodeser efterskolernes håndboldtilbud, men også
forpligter begge parter i forhold til at arbejde på at fastholde så
mange som muligt i håndboldsporten før, under og efter et
efterskoleophold. I turneringsdelen tilbyder vi mere fleksibilitet i
turneringsplanlægningen og afvikling og der kigges også på en
lempelse af spiludvikling på efterskolecertifikater. De overordnede
linjer meldes ud til efterskolerne i februar, men alle detaljer skal
først gennemarbejdes i foråret, så vi undgår fejltagelser og får
lavet et produkt til fordel for både klubber og efterskoler.
PJ/BN – man skal være opmærksomme på forsikringsdelen under
DIF. En deltagelse i DHF´s turneringer skal være på lige vilkår
med DHF´s egne foreninger også i forhold til deltagelsesgebyr.

Administrationerne servicerer efterskolerne, hvorfor de
gebyrmæssigt skal bidrage solidarisk.
Kontakt til arrangørerne af ”uofficielle” DM stævner i U-11, U-13
og U-15.
Punktet udsættes.
Programskema 2020/21:
Der er modtaget en forespørgsel om muligheden af at flytte
talenttræning i december 2020 fra uge 51 til uge 50, som pt.- er
anført som reserve til udsatte kampe.
OBS, at der ikke er planlagt pokalfinaler eller andet i denne
weekend.
JHF og FHF, samt HRØ = OK.
SHA følger op og svarer.
Punkt 7

Punkt 8

Administrerende forbund har ordet
Se lukket del.
Eventuelt
AF – generel orientering
En snak om baggrunden for implementering af Ulige årgange blev
præsenteret på seminar den 4. januar.
BLB og AF har deltaget i møder med talenttrænerne.

Med venlig hilsen
Dansk Håndbold Forbund
Anders Fredsgaard
Formand for DHF´s Turneringsudvalg

/

Søri Haslund
Sekretær

