
 

Brøndby den 23. marts 2021 
 
 

Referat TU-møde  
 
Tirsdag d. 23. marts 2021, kl. 19.00 Team-møde  
 
 
 
Deltagere: Anders Fredsgaard, Niels Lindholm, Bjarne Knudsen, Jørgen Alnor, Heidi 
Hansen, Per Jensen, Frank Smith og Søri Haslund som referent. 
 
 
Afbud: Brian Nielsen 
 
 

Dagsorden   
   
Sager til beslutning:  
 
Punkt 1 Godkendelse af referat fra møde 23. februar 2021 
   Intet 
 
Sager til drøftelse og beslutning:  
 
 
Punkt 2 Konsekvenser af repræsentantskabsmødet den 22. marts 2021 
 

Repræsentantskabet tiltrådte udvalgets indstilling om at annullere 
turnering 2020-21 for breddehåndbolden i alle årgange og rækker. 
 
Beslutningen om annullering af turneringen har medført flere reaktioner og 
måske er der behov for en fælles udmelding om hvilke forudsætninger, der 
har ligget til grund for udvalgets indstilling. På den måde får omverdenen 
en bedre forståelse for beslutningen.  
 
Beslutning: 

 Der skal udsendes en officiel meddelelse om, at der ikke vil 
blive afholdt ungdoms DM. 

 
 Der skal udsendes en uddybende forklaring om hvad der 

ligger til grund for udvalgets beslutning. 
 
AF taler med kommunikation. 

 
 
Punkt 3 Reservehold til sæson 2021-22  
        

Dette punkt afstedkommer en længere drøftelse omkring mulige løsninger. 
 



 

Propositionerne beskriver hvordan man laver reserveholdslisten. 
Men dette tager udgangspunkt i en sæson, som er afviklet og ikke 
annulleret. 
 
Der mangler fra start 2 damehold i 2.division og 4 hold i 3.division damer. 
 
Men man kender reelt ikke konsekvensen og omfanget af nedlukningen 
ude i foreningerne. 
Der kan der være foreninger, som har mistet spillere og derfor ikke 
længere kan stille med et sportsligt berettiget hold i den samme række. 
 
Der er enighed om flg. tiltag: 
De administrative forbund af de lukkede rækker i 2. division og 3.division, 
skal kontakte alle holdene for at høre om de forventer at stille op til den 
kommende sæson.  
 
HH – efterlyser en ensartet skriv til 2. og 3.divisionsklubberne. 
 
PJ/BN laver en skrivelse og sender til JHF til godkendelse og udsendelse 
fra JHF – FHF og HRØ. 
 
1. er der nogen som har et argumenteret ønske om at rykke ned? 
2. er der nogen som har et argumenteret ønske om at rykke op? 
 
Det skal være gratis at trække sit hold indenfor en bestemt frist – 
foreningerne skal give besked retur inden 1. maj 2021. 
Så tager TU stilling til problematikken omkring reserveholdslisten. 
 
Hvis et hold i 2. eller 3. division ønsker at rykke ned, skal der udvises 
fleksibilitet om at forsøge at efterkomme ønsket uden at der opkræves 
udtrækningsgebyr i en sæson, som ikke har været normal. 
 
Foreningerne kan også melde ind, hvis de rent sportsligt mener at kunne 
begå sig i en overliggende række, såfremt der kommer ledige pladser og 
reserveholdslisten ikke kan levere.  
 
SHA laver en oversigt/reserveholdsliste til TU, når vi har en afklaring. 
 
Beslutning: 

 De administrative forbund skal sende en høringsmail til alle 
foreningerne i 2. og 3.division for at høre om de forventer at stille 
op til den kommende sæson. Frist for tilbagemelding 1. maj 2021. 

 
 
Punkt 4 Landspokal turneringens lokale runder 
  

TU skal levere nedenstående antal hold til slutrunderne i Santander Cup - 
1/8-finalerne  
   Kvinder  Herrer 
JHF   10   11 
FHF/HRØ  6   5 



 

 
JHF har fremsendt forslag til levering af 10 hold på kvindesiden og 11 hold 
på herresiden. 
 
HRØ/FHF opfordres til at følge samme model og bedes i fællesskab 
fremsende et løsningsforslag, når det er afklaret i eget bagland hvorvidt 
man finder de hold, som skal videre til 1/8-finalerne.  
PJ/BN – sender til TU inden 15. april. 
 
HH – vigtigt at melde ensartet ud i øst/vest. 
Vigtigt at der meget snart kommer en udmelding til de hold, som skal spille 
kvalifikationskampe til 1/8-finalerne. 
 
Når TU har begge forslag, kommunikeres beslutningen ud fra DHF. 
 
 

Punkt 5 Opsamling til turneringsreglement 
 Se bilag 
  
 Der skal laves en formulering omkring TU´s ret til at annullere en turnering. 
 Der må gerne tages udgangspunkt i Ligareglementets formulering bilag 3 

omkring midlertidig afbrydelse af turnering – annullering af turnering. 
SHA udfærdiger forslag til næste TU møde 
 

 
 PJ – ønsker tilføjet i TR, at en official, der trækker sit hold fra eller under 

en kamp udover tab af kamp og bøde til foreningen også skal kunne 
idømmes en personlig straf/bøde og forklarer bevæggrunden til dette 
ønske. Der er lige nu ikke hjemmel i TR til dette. Så skal sanktionere ud 
fra lovene. Enige i at vende punktet i eget bagland for en stillingtagen til 
næste møde. 

 
 Kommentar til ændring til kvalifikationsspillet til U17 DM jf. DHF´s 

propositioner for øvrige rækker. 
 AF - kontakter ”udvalg for spiludvikling” for at høre om de har nogle tanker 

til dette ændringsønske. 
TU har fuld bemyndigelse til at ændre i propositionerne for turneringen.  

 
 Propositionerne – op og nedrykningen mellem 1.division/2.division står på 

opsamlingslisten. Det er holdningen i DF, at alt for mange hold i 1.division 
er i fare for at spille sig ud af rækken med den op/nedrykningsmodel der 
gælder i dag. 
TU mener, at det må være op til DF at uddybe dette ønske, da en ændring 
vil have stor betydning for selve strukturen i hele 2.division og medføre 
følgevirkninger til 3. division. 
 

 FS – der er drøftelser i gang om Ligalicens både for Ligaerne og 
1.divisionerne. Ligalicenser kan have stor betydning for klubberne og 
fordre en række tiltag, der kan gøre forskellen mellem rækkerne større. 
Etablering af tiltagene vil kræve en anden økonomi, og det kan afholde 
klubber fra at ønske oprykning. 



 

 
 
 
Punkt 6 Evt. 
 Bropulje tilskud/udbetaling/opgørelse? 
  
 Hvordan skal man forholde sig til bro og rejsepuljen. 

Turneringen er annulleret, men foreningerne i de respektive rækker er 
blevet opkrævet før sæsonen og mange af holdene har mere eller mindre 
afviklet og har haft udgifter for en ½ sæson.  
 
Afventer en udmelding fra ØU. 

 
 Ansøgning om overdragelse af turneringslicens. 
 TU har modtaget en ansøgning i 3.division damer og en anbefaling fra 

JHF. Der er tale om 2 foreninger i et klubfællesskab, som ophører efter 
denne sæson. Den oprindelig indehaver af turneringslicensen har ikke 
opbakning, spillere eller økonomi til at varetage opgaven fremadrettet. 
Ønsker derfor at overdrage licensen til tidligere samarbejdsforening, der 
gerne vil overtage. 

 Ansøgningen er imødekommet af TU. 
SHA svarer JHF  

 
 
 
(Lukket punkt)  

 
 
 
 

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


