Brøndby den 23. november 2020

Referat TU-møde
Mandag d. 23. november 2020, kl. 19.00 – Team møde

Deltagere: Anders Fredsgaard (AF), Niels Lindholm (NL), Bjarne Knudsen BK), Heidi
Hansen (HH), Brian Nielsen (BN), Susanne Brink Rudbeck (SBR) remplacerer Jørgen
Alnor og Søri Haslund (SHA) som referent.
Afbud: Per Jensen (PJ) og Jørgen Alnor (JA)

Dagsorden
Sager til beslutning:
Punkt 1

Godkendelse af referat fra møde den 3/11-2020


Punkt 2

Godkendt

Godkendelse af DM for ungdom - spilleprogram
AF – har talt med bestyrelsen om opgradering på overnatning i stedet for
kørselstilskud. Bestyrelsen var lydhøre overfor forslaget og aftalen blev, at
vi skulle holde det på samme udgiftsniveau. Mulighederne skal belyses
nærmere sammen med Per Lauritsen.
AF taler med PL om dette.
Man forventer lige nu ikke at de deltagende hold kommer til at overnatte fra
fredag til lørdag pga. øget fokus på restriktioner, men dette afklares på et
senere tidspunkt. Spilleprogrammet er tilrettet, så der nu er lagt 15 min.
ekstra ind imellem kampene, så man kan nå at tømme spillestedet for hold
og tilskuere inden næste kamp – der er mulighed for at justere på
spilletiderne lørdag, hvis der mod forventning vil være overnatning fra
fredag til lørdag.


Punkt 3

Programmerne DM U-17/U-19 er godkendt

Fælles retningslinjer for 2. og 3. division samt øvrige rækker
Hvis der åbnes igen for seniorbold fra den 13. december:

JHF – For holdene i de nedlukkede kommuner har man besluttet, at ved
genåbning, skal holdene have 14 dage til at træne sammen inden, at der
spilles kampe igen.
I øvrige kommuner, hvor holdene har haft mulighed for at træne under de
skærpede restriktioner, opfordres til, at der gives 14 dage fra genåbning til
opstart med kampe, men hvis holdene vil starte tidligere, skal det være en
mulighed. Onsdag den 16. december er helt rigtigt første mulige kampdato
ved en åbning d. 13. december.
Man frygter, at der kan komme yderligere lokale nedlukninger rundt i
Jylland. Så det er vigtigt, at der er plads til at afvikle udsatte kampe i resten
af programmet.
FHF –meldte tidligt ud at de ville sløjfe første halvdel og kun spille anden
halvdel. Man talte om, at det vil kræve at vi kan gennemføre et normalt fuldt
kampprogram i foråret. Fordelen ved at nogle kampe allerede er spillet, er at
man er lidt mere sikret mod lokale smitteudbrud eller nedlukninger. FHF
tager den med tilbage i udvalget og finder ud af deres model.
HRØ – havde ikke taget stilling til de lokale rækker endnu, men afventede
melding fra JHF og FHF. HRØ er klar med en beslutning i den kommende
uge for afviklingen af deres lokale rækker.
Drøftelse af flg. model i 2. og 3.division:
Man spiller en halv sæson og de kampe som er spillet, de tæller med.
2. halvsæson gennemføres % de kampe, som allerede er blevet spillet mod
de pågældende hold i 1. halvdel.
Man tildeler holdene de nøgler som allerede er givet dem således, at 2.
halvdel spilles på de samme nøgler med ude/hjemme. Der vil være god luft
mellem kampene.
JHF/HRØ – vil anvende samme model i lokale rækker.
BK vil undersøge om det er muligt for FHF også at følge denne model i de
fynske lokale seniorrækker, så alle forbund håndterer situationen så ens
som muligt.
Beslutning:
Turnering
 2. og 3. division spiller en halvsæson, og de kampe som allerede er
spillet, tæller med.
Op/nedspil:
 Hvis der åbnes op den 13. december, spilles op/nedspillet som normalt.



Hvis der ikke åbnes op den 13. december, spilles det normale
op/nedspil ikke. Direkte nedrykninger erstatter de direkte oprykninger.
Der skal ske fælles udmelding fra DHF vedr. 2 og 3.division.
Herefter kan JHF/FHF/HRØ tilføje og udmelde omkring de lokale
seniorrækker.
AF - aftaler nærmere ordlyd snarest med HH, PJ, BN og DHF´s
kommunikationsafdeling.

Vedr. U19 Ligaerne:
Udsatte kampe fra områder med nedlukning, skal være afviklet inden
næstsidste spillerunde.
Vedr. ungdom:
I denne sæson er vi pressede på antal weekender og antal kampe også i
foråret. Vi har opfordret Eliteudvalget til at begrænse deres aktiviteter, men
har også fuld forståelse for at de også er blevet bremset i deres arbejde i
næsten 1 år. Der bliver rigtig meget pres på ungdomsholdenes turnering,
hvis mængden af Corona afbud fortsætter. Vi er nødt til at tænke på den
store mængde spillere, der ikke er i talentsystemet og så har vi en fælles
opgave med at passe på de dygtigste spillere.
Sager til orientering/drøftelse:
Punkt 4

Orientering fra AF
Der er godt gang i henvendelserne. Der henvises konstant til
sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Klubberne har generelt stor
forståelse for retningslinjerne.
AF har dog noteret sig, at mange klubber har svært ved at forstå hvorfor der
er forskel på elite og øvrige rækker.
Det kan være svært at forklare, de klubber, som ikke må det samme som
eliten. Derfor har der også været dialog med Divisionsforeningen om at
opfordre sine eliteklubber til ikke at være så synlige på de sociale medier i
denne Corona periode med billeder.

Punkt 5

Turnering 2020-21
Se punkt 3
NILI - Henvendelse fra klub med U-17 hold, hvor spillere er låst på U-19
holdet efter deltagelse i flere kampe i træk. Der kan ikke dispenseres fra
turneringsreglementet i rækker, der ikke er lukket ned.
Denne beslutning fastholdes.

Punkt 6

Turnering 2021-22
Programskemaer 2021/22 drøftet.
JHF kan være bekymret for en mulig 3 ugers kamppause i 2. halvdel efter
ombrydning, da der ses indlagt TT-samling efterfulgt af 2 ugers
vinterferiepause. Det vil dog være muligt, at distriktsforbundene eller
holdene hver især kan bruge perioden til afvikling af flyttede kampe eller
rykke rundt på nogle runder, da der ikke i praksis er 2 hele uger spærret af
til vinterferie.


Punkt 7

Godkendt

Reglement og propositioner
AF - Divisionsforeningen har rettet skriftlig henvendelse med anmodning
om, at TU vil se på den nuværende struktur til op/nedspillet mellem 1. og 2.
division samt antallet af divisionsrækker.
TU finder det nødvendigt at høre mere om tanker og bevæggrund for
anmodningen, hvorfor en repræsentant fra Divisionsforeningen/Proffudvalget inviteres til at deltage i et kommende fysiskTU møde for yderligere
afdækning af emnet.

Punkt 8

Eventuelt
Hvis der mod forventning ikke bliver lukket op den 13. december 2020,
indkaldes TU til et nyt teammøde.
Næste ordinære TU møde mandag den 4. januar 2021.

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

/

Søri Haslund
Sekretær

