Den 4. januar 2021

Referat TU-møde
Mandag d. 4. januar 2021, 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 23/11-2020
Det konstateres, at situationen omkring turneringsafvikling har ændret sig
siden sidste møde/referatindhold og at man fortsat ikke har kunnet
genoptage turneringen.
Godkendt

Sager til orientering/drøftelse:
Punkt 2

Turnering 2020-21
Senior turnering efter åbning.
Desværre blev nedlukningen forlænget og åbning siger lige nu 280221.
I forhold til mulig genoptagelse af turneringen, er det afgørende hvornår
man dels må komme i hal og træne samt ændring til forsamlingsantal.
Nogle hold i divisionerne har givet spillerne besked om at holde sig i form.
Andre har givetvis ikke.
Restriktionerne om få kontakter, gør det vanskeligt at melde noget ud om
f.eks. udendørs træning.
2. og 3.division:
Det er tidligere vedtaget og meldt ud, at turneringen ændres til en
enkeltturnering.
På retfærdighedsspørgsmålet omkring forskel på antal ude/hjemmekampe
for holdene i en enkeltturnering, må forskel accepteres, da det er de muliges
kunst. Derfor skal holdene spille de resterende kampe i forhold til den nøgle
man allerede har fået tildelt før sæsonstart, hvilket giver mening, da holdene
i forvejen har søgt om og har deres haller til rådighed på disse terminer.

Hvis der bliver åbnet for indendørstræning efter den 170121.
Der er enighed om at følge anbefalingerne fra ”Den gode opstart”:
2 uger fra åbning af indendørs idræt.
2 uger fra forsamlingstallet er over 50, inden der igen kan spilles
turneringskampe (pt. 28/2)
En forventet Turneringsopstart kan derfor ske fra weekenden den 13140321.
Slutdato for turneringen vil være senest søndag den 160521 – tilslutning fra
JHF, FHF og HRØ.
Åbning af øvrige rækker:
Lokale seniorrækker
Der er enighed om at følge anbefalingerne:
2 uger fra åbning af indendørs idræt.
2 uger fra forsamlingstallet er over 50, inden der igen kan spilles
turneringskampe.
Hold, der ønsker at spille tidligere end det anbefalede, kan aftale tidligere
kamptidspunkter.
Op- og nedrykning kun direkte.
På sidste TU møde besluttede udvalget, at der kun vil være direkte
op/nedrykninger. Altså op/nedspillet udgår i denne sæson, da man i stedet
ønsker at forlænge turneringsperioden.
Denne beslutning fastholdes indtil videre.
Forlængelse af turneringsperioden
Bred drøftelse af om turneringsperioden skal/kan forlænges.
Det er generelt udvalgets opfattelse, at foreningerne hellere vil spille hvis
det er muligt, fremfor at lukke/afslutte turneringen ned.
Ungdom:
Aktivitet indendørs skal være tilladt før turneringen kan startes op igen.
Når der bliver åbnet for forsamlingstallet, skal der være minimum 2 uger til
1. kamp, med mindre foreningerne gerne selv vil spille før.
Det anbefales at man følger anbefalingerne fra ”Den gode opstart”, hvor
antal uger før kamp afhænger af alder og mængden af træning.
Der er forskel på bredderækkerne og elitegrupperne i
ungdomsrækkerne. I bredderækkerne skal der tages hensyn til at
spillerne kan dyrke andre idrætsgrene og andre interesser. Derfor kan
der være forskel på perioden, hvor turneringen kan afvikles i de lokale
forbund.
Opstart kan variere lokalt, og kan ses på den lokale kreds eller regions
hjemmeside.
Slutdato for turneringen vil være senest søndag den 160521.

Punkt 3

Ungdoms DM
Afhængig af restriktioner efter 3. januar 2021.
Skal det afvikles, hvis fortsat nedlukning i hele eller dele af landet?
TU fastholder at have en ambition om at afholde ungdoms DM. Ellers giver
det heller ikke mening at afvikle selve turneringen.
Med udgangspunkt i terminerne i punkt 2, udsættes DM for ungdom til
senere med afvikling i weekenden den 29-30. maj 2021, hvis det skal/kan
afvikles i stævneform.
Alternativt en plan B med en ude og en hjemmekamp mellem de som nr. 1 i
rækken
i weekenden 22-230521/ 29-300521.
Da der er medaljer til nr. 3 og 4, afventer beslutning om der skal afvikles
bronzekampe.
Ungdoms DM tildeles de samme arrangørforbund, som skulle have afviklet i
sidste sæson. Dvs. FHF/HRØ.
Man taler pt. med de samme arrangørforeninger og det aftales, at FHF/HRØ
tager kontakt til foreningerne for at høre, om de vil være indstillet på at
arbejde videre på arrangementerne vel vidende den risiko, der ligger lige nu
i, at der kan blive ændret på DM afviklingen eller i værste fald, at det ikke
kan gennemføres.
Vil arrangørerne fortsat være klar til at afholde et DM stævne, hvis vi rykker
deadline med endelig beslutning?
Endelig beslutning må tages, når vi kender udviklingen de næste par
måneder.
Afventer tilbagemelding fra PJ/BN, som snarest skal høre arrangørerne.

Punkt 4

Efterskolerne
Efterskolerne med i turneringen i 2021-2022?
Hvad kan vi gøre for dem?
AF har afholdt møde med efterskolerepræsentanterne.
Det er opfattelsen, at efterskolerne har forskellige og individuelle ønsker til
turneringen, hvilket gør det rigtigt svært at gennemføre et ensrettet
turneringsprodukt.
Det er opfattelsen, at der i bestemte geografiske egne er stor interesse for
at danne en egen efterskoleturnering og der afvikles fortsat også interne
turneringer.
Der er allerede en del efterskoler, som i forvejen deltager i DHF´s

Turnering med deres elitehold.
Det var reelt planen, at man skulle evaluere efterskoletilbuddet efter
indeværende sæson. Men det giver ikke mening at evaluere ordningen i
denne Corona-ramte sæson.
En evaluering bør udskydes til man har været igennem en forhåbentlig hel
sæson.
Tilbagemelding til BRUD må være at man gerne vil hjælpe efterskolerne,
men det kræver mere enighed omkring det produkt man skal kunne tilbyde.
AF informerer BRUD.

Punkt 5

Orientering fra AF
Corona Task Force
Der har ikke været så mange henvendelser hen over julen.
De henvendelser, der kommer nu, er mest omkring udendørstræningen.
AF beder foreningerne overveje om det giver mening med udendørstræning
i forhold til de øvrige restriktioner i samfundet.
Der er nogle foreninger, der ser et problem i at Liga og 1.divisionsklubber i
denne nedlukningsperiode inviterer spillere ind for at observere dem.
Problemet er viderestilet til Divisionsforeningen, der anbefaler eliteklubberne
om ikke at udvide deres kontaktflade.

Punkt 6

Reglementer og propositioner
HRØ – har ifb. ombrydningen oplevet store problemer med at få overflyttet
dispensationsspillere med holdet.
Efterspørger en løsning enten i Hånd@ eller til reglementet.
HH har haft kontakt til systemansvarlig TBL, der har svaret vedr. løsning i
Hånd@. HH sender dette løsningssvar videre til PJ, SP, hos HRØ.
Nogle af klubberne forstår ikke intentionerne med spiludviklingsreglerne.
Der er nu fremsendt 2 eksempler, som skal indsættes i Bemærkninger til
TR.
SHA – opdaterer Bemærkninger til TR.

Punkt 7

Evt.
Vedr. Landspokalturneringen:
Inden nedlukningen nåede man reelt kun at afvikle runde 1 i Santander Cup
med start August/September 2020.

Hvordan får vi afviklet alle de resterende 5 runder frem til slutrunderne og
levere hold videre til DHF. Det ser noget uoverskueligt ud. Normalt er
overleveringen senest 1. juli i sommeren efter.
SHA – vi kender endnu ikke slutrundeterminerne til sæson 2021-22, men da
der er OL i august, er der umiddelbart ikke mulighed for at udsætte
overleveringstidspunktet. Det sidste beror dog på hvorvidt man i DFHåndbold planlægger Final4 på et senere tidspunkt. Denne information
afventes lige nu i DHF.
AF – kontakter udvalget for professionel Håndbold.
Der er kommet følgende tilbagemelding på henvendelsen:
Det fastholdes, at sidste frist for overlevering af hold til slutrunderne i
Santander Cup er 1. juli 2021. Det er derfor op til TU/distriktsforbundene at
finde en løsning på hvordan man vil nå frem til senest 1. juli 2021 at
overlevere:
Damer:
JHF 10 hold
HRØ/FHF 6 hold
Herrer:
JHF 11 hold
HRØ/FHF 5 hold

SHA – dato for TU møde i maj ændres til TI 250521.
Der indkaldes til nyt teammøde, når vi kender myndighedernes udmelding
den 17. januar 2021.
Næste ordinære TU møde er tirsdag den 9. februar 2021.
Anders Fredsgaard
Formand for DHF´s Turneringsudvalg
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Søri Haslund
Sekretær

