Brøndby den 25. maj 2021

Referat TU-møde
Tirsdag d. 25. maj 2021, kl. 19.00 Team-møde

Deltagere: Anders Fredsgaard, Niels Lindholm, Bjarne Knudsen, Jørgen Alnor, Heidi
Hansen, Per Jensen og Søri Haslund som referent.
Afbud: Brian Nielsen

Dagsorden
Sager til beslutning:
Punkt 1

Godkendelse af referat fra møde 19. april 2021
 Godkendt

Sager til drøftelse og beslutning:
Punkt 2

Turnering 2021-22
Planlægningsskema 2021-22
PJ-BN-HH gennemgår snarest ønsker for tidsfristerne i forhold til
JHF/HRØ i forbindelse med ombrydningen til jul – skemaets pkt. 20-21-22.
Vender tilbage til SHA asap, så endeligt planlægningsskema kan falde på
plads.
Reserveholdslisten.
Der arbejdes på højtryk for at få fyldt rækkerne op.
Pt. afventes tilbagemelding fra et enkelt hold i JHF-regi i 3.dd. Herefter er
der fyldt op i alle rækker og puljeinddelingerne kan laves.
Puljeinddelingerne
VRI har meddelt, at de ikke ønsker at indgå i 2.dh. efter at de har fået
turneringslicensen retur fra Århus Håndbold.
2.dh. er pt. fyldt op med 36 hold.
Puljeinddelingerne kommer snarest til TU til godkendelse.
Der er et par fynske hold i 3.dd. som skal over i øst puljer. Dette falder på
plads med FHF i løbet af få dage.
SHA videresender puljeinddelingerne til godkendelse i TU så snart de
sidste udeståender er faldet på plads.

Ekstra nedrykker fra 1.division herrer efter sæson 2021-22
TU drøfter forskellige løsningsmodeller i forhold til, at der rykker 1 hold
mere ned i 2.division.
Der skal findes 7 nedrykkere. De 6 nedrykkere er givet på forhånd jf.
propositionerne.
Udvalget beslutter følgende løsningsmodel
Blandt nr. 10 skal findes en direkte nedrykker. Det gøres efter TR § 9.12.
De øvrige nr. 10 placerede hold deltager i de kampe, som de oprindeligt
skulle spille i op/ned spillet.
Blandt nr. 9 skal findes en deltager i op/ned spil. Det gøres efter TR §
9.12.
Den nr. 9 placerede deltager, overtager den kamp, som det direkte
nedrykkede hold som nr. 10 skulle have spillet.
Dette gør sig gældende i 2. div. og i 3. div. herrer i den kommende sæson.
Det er vigtigt, at konsekvensen af det ekstra hold i 2.division meldes ud til
de deltagende hold, så præmisserne er kendt op til sæsonstart.
PJ laver en fællestekst som skal udsendes fra JHF/HRØ/FHF til 2.division
herrer og 3.division herrer før ny sæson
Beslutning:
Ekstra nedrykker findes ved:
 De 3 hold placeret som nr. 10 i de 3 2.divisioner herrer dårligst placerede hold jf. TR § 9.12 rykker direkte ned.
 De 3 hold placeret som nr. 9 i de 3 2.divisioner herrer - dårligst
placerede hold jf. TR § 9.12 spiller nedrykningsspil.
 De 6 hold placeret som nr. 10 i de 6 3.divisioner herrer –
dårligst placerede hold jf. TR § 9.12 rykker direkte ned.
 De 6 hold placeret som nr. 9 i de 6 3.divisioner herrer –
dårligst placerede hold jf. TR § 9.12 spiller nedrykningsspil.
Punkt 3

Reglement og propositioner m.v.
Karantæner og bøder i annulleret sæson
Hvad gør man med karantæne- og bøderamte spillere/officials i sæson 202021 som blev annulleret, - spørgsmålet har været forelagt juristen.
TU tilslutter sig anbefalingen fra juristen.
Beslutning:
 Afviklede karantæner fastholdes.
 Ikendte, men ikke afholdte karantæner annulleres, da man under
normale tilstande ville have kunnet afsone disse i turneringen,
hvis den ikke var blevet annulleret.
 Bøder, som er idømt, fastholdes til betaling, da de er behandlet.
 Tilsvarende gælder for opkrævninger af administrationsgebyrer
ifb. med indberetninger.



Ellers starter man på en frisk til næste sæson.
Fortolkning meldes samlet ud
PJ kontakter kommunikation for formuleringen. Udsendes fra
administrationerne til egne rækker.

På sidste møde bad TU om at få udfærdiget en beskrivelse af hvad der
skal ske turneringsmæssigt, hvis en sæson annulleres på forskellige
tidspunkter (i lighed med Ligareglementet). Det er vanskeligt at beskrive,
da det er vidt forskellige forudsætninger.
Der er 6 -10 og 12 holds puljer og ingen rækker som starter på samme tid.
Man har brug for at beskrive forudsætningerne mere konkret.
Retur til HH-BN-PJ til behandling på næste møde.
Personlig bøde til official.
Punkt udsat fra tidligere møde.
JHF og FHF har drøftet punktet i eget bagland.
Man er ikke indstillet på at tildele en personlig bøde til en official, der
indberettes for at trække sit hold fra en ikke færdigspillet kamp.
Der er tale om en grov overtrædelse, hvor foreningen har ansvaret for at
deres officials overholder bestemmelserne i reglementet, så derfor skal
foreningen straffes via bøde og official via personlig karantæne. Dette skal
præciseres i TR stk. 8.4 med en tilføjelse og bødestørrelsen skal højere
op, så den afspejler alvoren i forseelsen.
OBS bøde og gebyrlisten.
Beslutning
 Ny tilføjelse til TR stk. 8.4 – hvis en official trækker sit hold fra
en ikke færdigspillet kamp idømmes foreningen en bøde på
2500 kr. og karantæne til official iht. præcedens.
Vedr. ændringsforslag fra JHF TU fremsendt af NILI
NILI gennemgår det fremsendte og bevæggrunden bag forslagene.
Der er enkelte redaktionelle ændringer, som tages til efterretning.
Nogle af forslagene berører dispensations- og spiludviklingsreglerne.
FHF og HRØ påpeger, at disse punkter påtænkes vendt på det kommende
fællesmøde, hvorfor man ikke har drøftet dette i eget regi.
PJ – jf. forslag til stk. 3.4.2 f) – ser et stort problem med at 2. års
dispensationsspillere kan få lov at rykke ned i underliggende aldersgruppe
samtidigt med at man kan anvende spillere fra underliggende
aldersgruppe i den højere aldersgruppe pga. risikoen for store forskelle i
den fysiske udvikling af spillere (primært på drengesiden).
JA – tager forslaget med til drøftelse i eget TU primo juni.
BK – møde på FHF primo juni.
Skal behandles på næste TU møde.

Regelændringer som ønskes indstillet til bestyrelsen skal være FS i
hænde senest 10 dage før bestyrelsesmødet den 24. juni.
Punkt 4

Holdfællesskab mellem lavere rangerende hold
Bestyrelsen har jf. referat fra marts 2021 besluttet, at det skal være muligt
at indgå HF for lavere rangerende hold. F.eks. mellem et 2 eller 3 hold.
Der er alt for mange ubekendte i forhold til de øvrige regler for HF. TU har
behov for at få afdækket regelområdet ordentligt, inden udvalget kan tage
de nødvendige turneringsmæssige tiltag.
SHA videresender mailen til TU – må drøftes på næste TU møde.

Punkt 5

Evt.
Referatet 19. april 2021
Jf. referatet fra TU møde den 19. april punkt 6 omkring fælles TU møde.
Det er tanken, at invitation til fællesmøde vedr. forbedringer og
fortolkninger til dispensations- og spiludviklingsreglerne, også kan tilgå
øvrige interessenter.
Foreningshenvendelse vedr. regelændringer til TR for 2.division
JA – Har modtaget en henvendelse fra Roskilde Håndbold om tiltag til
ændringer i 2.division, som skal forberede oprykkerne i forhold til en
oprykning til 1.division – behandles efter normal procedure via eget
distriktsforbund. Hvis man her finder forslagene relevante, kan de rejses i
DHF´s TU.
DM for ungdom - arrangører
PJ – der skal tages stilling til hvem der skal afholde ungdoms DM inden alt
for lang tid. Skal det være de samme arrangører som var udpeget til
sæson 2019/20 og 2020/21, men hvor DM for ungdom ikke er afholdt pga.
COVID-19 eller skal vi fortsætte på rulleplanen.

Næste team TU møde 10. juni 2021kl. 19.00
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