Den 15. februar 2021

Referat TU-møde
Tirsdag d. 9. februar 2021, kl. 19.00 – Team møde

Deltagere: Anders Fredsgaard (AF), Niels Lindholm (NL), Bjarne Knudsen (BK), Jørgen
Alnor (JA), Heidi Hansen (HH), Brian Nielsen (BN), Per Jensen (PJ), Frank Smith (FS)
og Søri Haslund (SHA) som referent.

Dagsorden
Sager til beslutning:
Punkt 1

Godkendelse af referat fra møde den 4/1-2021
Godkendt

Sager til orientering/drøftelse:
Punkt 2

Turnering 2020-21
Bestyrelsen har anmodet TU om snarest at komme med indstilling til en
fælles opstart på turneringen efter anbefalinger fra ekspertgruppen.
Situationen afviger fra sidste gang med en total nedlukning, da det ikke har
været muligt at træne hverken indendørs eller udendørs. Derfor er
ekspertfaggruppen inddraget og vil komme med sine anbefalinger indenfor
de forskellige alderskategorier.
Der er 2 muligheder lige nu. Annullering eller forlængelse.
Alle er enige om at der er et stort behov for at træffe en beslutning omkring
turneringen samt at foreningerne har behov for en udmelding snarest.
Vigtigt at tænke på hele breddehåndbolden, da man kan frygte at
nedlukningen har negativ indflydelse på om der vil være hold tilbage til
næste sæson.
Med hensyn til 1.division og 2.division. Turneringen i 1.division kører på fuld
kraft. Der vil være nedrykninger, hvis der kommer oprykninger nedefra.

FS – vigtigt at understrege, at der skal ske en fælles udmelding koordineret
gennem DHF. Ingen indstilling til bestyrelsen førend der foreligger
anbefalinger fra ekspertfaggruppen.
Ekspertfaggruppen samles torsdag, og AF er koblet på i forhold til at
præcisere den ønskede anbefalinger. Anbefalingerne skal gerne rumme alle
aldersklasser og både stor og lille træningsmængde og også gerne med
mulighed for en udendørs træningsperiode tidligere end der evt. åbnes
indendørs.
Det forventes at anbefalinger kan fremsendes til TU medio uge 7, og
herefter indkaldes TU til det videre arbejde.

Punkt 3

Ungdoms DM
Roskilde og GOG, der var udpeget til de aflyste mesterskaber i 2020, er
spurgt igen om afvikling i 2021 er mulig.
Begge melder fortsat positivt tilbage som arrangører af ungdoms DM
selvom der er en masse usikkerhed lige nu og man arbejder videre med
overnatningsmulighederne.

Punkt 4

Evt.
Landspokalturneringens indledende runder.
Når der foreligger en afklaring på turneringsdelen, må det besluttes hvordan
TU kan levere hold til slutrunderne til 30. juni 2021.
Foreningshenvendelse med anmodning om dispensation til af økonomiske
årsager at måtte spille i den sorte trøjefarve i 2.division næste sæson.
Anmodningen afvises – den sorte trøjefarve er forbeholdt dommerne i alle
øvrige rækker.

AF – indkalder til nyt Team møde snarest muligt i uge 8.

Anders Fredsgaard
Formand for DHF´s Turneringsudvalg
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