
 

Brøndby den 3. november 2020 
 
 

Referat TU-møde  
 
Tirsdag d. 3. november 2020, kl. 18.30 – Team møde 
 
 
 
Deltagere: Anders Fredsgaard (AF), Niels Lindholm (NL), Bjarne Knudsen BK), Jørgen 
Alnor (JA), Heidi Hansen (HH), Brian Nielsen (BN), Per Jensen (PJ) og Søri Haslund 
(SHA) som referent. 
 
 

Dagsorden   
   
Sager til beslutning:  
 
Punkt 1 Godkendelse af referat fra møde den 29/6-2020 
  
 Opfølgende kommentar til referatets punkt 4 side 2 som en følge af det 

vedvarende COVID19 udbrud har TU på ad hoc task force TU-teammøde 
den 25/8-2020 besluttet flg.: 

    
Hvis en klub melder afbud pga. Corona, skal parterne aftale ny spilledato og 
tidspunkt indenfor 48 timer (situationen håndteres iht. vejrligt afbud) og der 
skal således ikke idømmes tabt kamp.  
 
Det er vigtigt, at de administrative forbund udviser fleksibilitet i denne 
situation. 

 
Der har været adskillige henvendelser vedr. Spiludviklingsreglerne om 
fortolkning til TR § 3.3.d). Referatets punkt 4 side 2. 
 
Spiludvikling i egen aldersgruppe: 
Man må max rykke 3 spillere fra hold 1 til hold 2. Og max 3 spillere fra hold 
2 til hold 3. Det må ikke være de samme spillere. Generelt må der altid 
være 3 spillere med, der har spillet på et andet hold i samme årgang. 
 
Fortolkning til § 3.3.d) skal præciseres.  
HH og BN skriver og sender til SHA som opdaterer Bemærkninger til 
Turneringsreglementet. 
 

 
 Herefter blev referatet godkendt. 

 
 
Punkt 2 Godkendelse af terminer for op/nedspil 2020/21 
 

Alle afventer Corona udviklingen. 



 

Hvis turneringen genoptages i november, er udgangspunktet, at man 
forventer at få plads til at afvikle de udsatte kampe inden sidste spillerunde 
den 28/3-2021 og så holder forslaget til op/nedspils terminerne. 

 
TU er enige om, at der skal udarbejdes en plan over forskellige op/nedspils 
faser afhængigt af hvornår turneringen genoptages. Planen skal afspejle 
hvornår skal de forskellige rækker skal være færdige, så op/nedspillets 
terminer kan tilpasses. 
 
Det er TU´s opfattelse, at holdene hellere vil spille helt ind i april/maj/juni, 
end at turneringen helt afbrydes i lighed med sæson 2019/20.  
Hvis op/nedspillet skubbes på terminerne, skal de respektive hold have 
tilbuddet om deltagelse – hvis de ikke vil spille så sent på sæsonen, skal 
holdene ikke straffes med oprykningsforbud i efterfølgende sæsoner jf. 
propositionernes stk. 10.7. Pladsen skal gå til modstander, der vinder uden 
kamp.  
 
Planen skal koordineres med Liga og 1.division, så sammenspillet mellem 
2. og 1.division kan hænge sammen. 
AF kontakter udvalg for professionel håndbold ved FS og TC 

 
 Punktet udskydes til næste møde, hvor planer over 

forskellige faser for afvikling af op/nedspillet skal drøftes 
og besluttes.  

 
 
Punkt 3 Godkendelse af DM for ungdom - terminer/spilleprogram samt 

placering  
 
 Enighed om, at arrangørforbund er de samme som skulle have arrangeret i 

19/20.  
 SHA opdaterer rulleplan 
 
 Det drøftes hvorvidt DM skal opdeles i hver sin kategori af hensyn til 

restriktioner omkring forsamlingsforbuddet m.v.  
Vigtigt at holde fast i, at spillestedet skal have god halkapacitet, så man kan 
sikre god afstand mellem tilskuerne, opvarmningsfaciliteter m.v. 
Med hensyn til at overholde Coronarestriktionerne, kan man ikke forlange, 
at holdene skal køre hjem efter kamp lørdag for at komme igen søndag, så 
hellere sikre optimale overnatningsmuligheder i nærheden for holdene (ikke 
på skole, da rengøring og afstand ikke kan garanteres). Deltagerne bør 
kunne acceptere, at merudgiften til en bedre og mere sikker overnatning, 
må dækkes ind i stedet for at udbetale kørselstilskud.   
 
Det er meget vigtigt at melde dette klart ud til deltagerne, når DM 
invitationerne skal laves og udsendes. 

 
Det er muligt at ændre spilletidspunkterne mellem kampene, så der er tid til 
at tømme hallen for tilskuere og fylde op igen. Da der kun er 1 kamp pr. dag 
for holdene, skønnes det indtil videre at kunne afholdes forsvarligt i 
nuværende format U17 og U19 sammen, piger og drenge hver for sig. 



 

PJ/BN tjekker invitationerne og retter til i forhold til Corona retningslinjer. 
 

JHF foreslår, at kvalifikationskampene for U17 ikke afvikles i denne sæson. 
Forslaget stilles på baggrund af COVID19 situationen om ikke at skubbe for 
holdene ud i for mange kampe under begrænsede vilkår. 
Altså DM afvikles for U17 med nr. 1 og nr. 2 i Ligaerne som deltagere. 

  
HRØ og FHF kan tilslutte sig JHF´s forslag. 
 

 DM spilleprogram for U17 opdateres, således udgår 
kvalifikationskampene mellem nr. 2 og nr. 3 og der 
indsættes mere tid mellem kampene. 

 
SHA opdaterer og fremlægges på næste møde til godkendelse 
 

 
 
Sager til orientering/drøftelse:  
 
 
Punkt 4 Orientering fra AF 
 Travl periode. 
 Møde hver tirsdag i task force med de 3 kontorledere.  

Retningslinjerne har været ændret af et par omgange da man hver gang har 
afventet DIF´s retningslinjer/fortolkninger. 
 
AF – afventer seniorrækkerne lukker op igen. Perioden derefter forventes at 
blive lidt presset på placering af de udsatte kampe. 
 
HH – i JHF-regi hænger der omkring 270 kampe i systemet uden resultat, 
hvor der mangler aftale om nye kampdatoer  
PJ – HRØ har omkring 28 kampe  
BN – FHF har omkring 31 kampe  
Alle forventer at følge op snarest. 
 
Der er klubber som ikke har retningslinjer på plads endnu. Det skal de få 
gjort snarest. Hvis politiet kommer på kontrol og foreningerne ikke 
overholder myndighedernes udmeldinger/restriktioner, så kan det få fatale 
konsekvens for alle foreninger og for turneringen. 
 
HH - Spørgsmål fra en dommer om der skal skiftes banehalvdel.  
Da der ikke skal sprittes af, er det ikke et problem at skifte banehalvdel, da 
man er at betragte som en gruppe på stedet. Dommerne skal følge 
spillereglerne, der siger at der skal skiftes banehalvdel.  
Der er udsendt retningslinjer til dommerne om dette emne fra flere 
forbund/kredse. 
 

 
 
 
 



 

Punkt 5 Administrerende forbund har ordet 
 

PJ – beslutningen om at udskyde opstart for ungdom, har vist sig at være 
god. Man har foretaget puljetilpasning på antal hold, hvor det har været 
nødvendigt. 
Seniorturneringen blev lukket ned indtil videre, hvilket desværre var 
nødvendigt ud fra myndighedernes retningslinjer. 

 
BN – foreningerne har tacklet COVID19 situationen rimeligt tilfredsstillende. 
Det er oplevelsen, at protokollen efterleves. 
Udsender hver uge informationsbrev til sine foreninger hvor også COVID-
restriktionerne fremhæves. 
 
HH – har hørt om få tilfælde, hvor der f.eks. er for mange forældre/tilskuere, 
der møder op i ungdomskampe i hallerne, men ellers kører det rimeligt 
fornuftigt. Meget arbejde i kampplanlægningen omkring de udsatte kampe. 

 
 
Punkt 6 Turnering 2020-21 
  

Holdudtrækninger- de rækker hvor der mangler hold i 2.dd. (2 hold) 
placeres de udtrukne hold teknisk på de direkte nedrykningsgivende 
pladser. Det betyder, at holdene vil mangle i 3.dd. til næste sæson – 
erstattes af hold fra reserveholdslisten. 
Ingen udtrækning på herresiden, som ikke er blevet erstattet inden opstart. 

  
JHF´s udskydelse af ombrydning for sæsonafslutning får ikke umiddelbart 
indflydelse på resten af turneringen. 
Seniorrækkerne bliver færdige som de skal og tilsvarende U17 og U19 
rækkerne. 
Dette med forbehold for at turneringen genoptages inden jul. 

 
 

Hvad er konsekvensen af den midlertidig nedlukning af turneringen i alle 
seniorrækker i forhold til Landspokalturneringens indledende runder. 
Terminer for afvikling i de enkelte runder er i forvejen rykket. Og hvis man 
udskyder slutrunderne, bør der være plads i kalenderen til at afvikle 
runderne på et senere tidspunkt.  
Det er indtil videre kun selve Final4 for pokalperioden 2018/19, som er 
flyttet. Det er ikke kendt, hvorvidt slutrunderne for pokalsæsonen 2019/20 
også bliver flyttet.  
AF taler med FS/TC Udvalget for professionel Håndbold. 
 

 
Punkt 7 Turnering 2021-22 
  
 Foreløbig Turneringskalender oprettet – afventer spillerunder fastlægges. 
  

Der er fremsendt forslag fra HRØ til Programskemaer 2021/22– vendes i 
baglandet og behandles endeligt på næste møde. Som vanligt skal 
foreningerne allerede nu i gang med at reservere haller i 2021/22.  



 

 
 
 
Punkt 8 Reglement og propositioner 
  

TR stk. 5.7 – som vedrører undtagelser til, at man ikke må spille 2 kampe 
samme dag. 

 Spillere på dispensation er ikke omfattet af denne undtagelse.  
 Dette er en åbenlys fejl i reglementet.  

Man må ikke spille 2 kampe på dispensation, men man må gerne spille 1 
kamp på dispensation og 1 kamp i egen årgang. 

  
Både i stk. 3.4.c og i stk. 5.7. skal fremgå, at dispensationsspillere må spille 
1 kamp på dispensation og 1 kamp i spillerens egen årgang samme dag.
  
HH-PJ-BN udfærdiger en ny formulering som rettelse til TR/bemærkninger 
og sender til SHA for opdatering. 

 
 

AF - har i møde med BRUD drøftet en uhensigtsmæssig følgevirkning af 
midlertidig lukning af alle seniorrækker: 
 
Hensynet til spillerne er vigtigt fremfor op/nedrykningsreglerne. 
Et enigt TU meddeler dispensation til, at alle U19 spillere, der normalt er 
spærret efter deltagelse på et seniorhold, gøres fri med det samme og må 
spille med i egen årgang i U19, uden at skulle sidde kamp/kampe over.  
Men kun efter deltagelse på et seniorhold i de rækker, der er sat på pause.  
 
 
Hvad så med de U19 spillere som kun har spillet senior hele sæsonen indtil 
nu? 
Det er til gengæld et valg man har truffet i foreningen, så derfor 
konsekvensrammes disse spillere ved turneringspausen.  
 
Til gengæld vil de spillere, der er benyttet i U19-kampe før den 4. november 
uden at være blevet spillet fri, være ulovligt brugt, da man ikke kan 
dispensere med tilbagevirkende kraft. 
 
Udmeldes snarest via en PM: 
U19 spillere, som er låst i seniorrækker, der er lukket ned, kan frit deltage 
på et hold i egen aldersgruppe.  
Alle U19 spillere er spillet fri, så længe de ikke har spillet på et ligahold. 
Af kontakter kommunikationsafdelingen for en snarlig udmelding. 

  
AF – har modtaget spørgsmål om U17 spillere, der kan være blevet låst i 
U19 rækkerne i forbindelse med at det har været nødvendig at hjælpe i U19 
for at afhjælpe for spillere, som er blevet låst som senior. Enighed i TU om 
at spillere, der er låste i rækker, der fortsat afvikles, kan spilles fri efter 
gældende regler. 
Altså - Ingen dispensation fra reglerne mellem op/nedrykning mellem 
spillere i ungdomsrækkerne, da disse rækker fortsat spiller.  



 

   
  
 Opsamlingsliste opdateres. 
 
 
Punkt 9  Fælles evalueringsmøde på Spiludvikling og Dispensationsregler  
 

Mødet udsættes indtil videre. 
    

  
 
Punkt 10 Mødedatoer 2020-21 
  
 Mandag 23/11-20 
 Mandag 4/1-21 

Tirsdag 9/2-21 
Tirsdag 23/3-21 
Mandag 19/4-21 
Mandag 24/5-21 

 
 PJ – ønsker at dagsorden til møderne afspejler om der skal afholdes fysiske 

eller virtuelle møder. Besluttes fra gang til gang. 
  
     
 
Punkt 11 Eventuelt 

 
NL- I JHF har man til denne sæson en U19 liga og som forsøg en U19 
1.division drenge række med 12 hold, som også skal opkræves gebyr til 
bro/rejsepuljen. 

 
 

SHA - Holdoptællingsoversigt pr. 15.10.2020 er netop udsendt. En lille 
nedgang i antallet af hold i forhold til sidste sæson. 

   
 
  
 
 
 
Med venlig hilsen  
Dansk Håndbold Forbund  
 
Anders Fredsgaard    /  Søri Haslund 
Formand for DHF´s Turneringsudvalg   Sekretær 
 
 


