
 

Brøndby den 27. oktober 2021 
 
 

Referat TU-møde  
 
Onsdag d. 27. oktober 2021, kl. 19.00 Team-møde  
 
 
 
Deltagere: Anders Fredsgaard, Niels Lindholm, Bjarne Knudsen, Jørgen Alnor, Heidi 
Hansen, Brian Nielsen og Per Jensen og Søri Haslund som referent. 
 
Gæster punkt 5: Lene Karsbæk og Morten Henriksen 
 

Dagsorden   
   
Sager til beslutning:  
 

   
Punkt 1 Godkendelse af referat fra møde 14. september 2021 

 Godkendt 
 
Punkt 2     Godkendelse af DM for ungdom 2021-22 - spilleprogram 

 Godkendt 
 
Punkt 3 Godkendelse af terminer for op/nedspillet 2021-22 
 
 Der er 2 modeller mht. terminer for op/nedspillet mellem de lokale øverste 

rækker og 3.division. Dette skyldes, at de lokale rækker slutter på 
forskellige datoer. Samtidigt har man friholdt påskeugen for kampe, men 
holdene kan ved enighed altid afvikle kampene i påsken for at blive 
hurtigere færdig, hvis de ønsker det. 

 SHA offentliggør/udsender. 
  

 Godkendt 
 
Punkt 4 Godkendelse af programskemaer turnering 2022-23 

 Godkendt 
 
Sager til orientering/drøftelse:  
 
Punkt 5 Holdfællesskaber 
 Med deltagelse af Morten Henriksen og Lene Karsbæk 
  
 LK beskriver hensigten for indstilling til bestyrelsen: 

Overordnet skal reglerne om holdfællesskaber i fremtiden gerne bidrage til 
at fastholde flest muligt længst muligt i håndboldsporten.  
Men de nuværende regler tilgodeser ikke lavere rangerende hold eller 
ungdom. 

  



 

 Fokusområdet for DHF´s TU er at udvikle på reglerne for HF på 
U15 og nedefter på alle niveauer. 

  
 Generel dialog om emnet, da emnet er komplekst i forhold til regler. 
 
 HF skal være et værktøj for klubberne til at fastholde og tilføre nye spillere 

og på sigt kun være et midlertidigt tiltag i klubberne. 
 
Flere gode input: 

 Anmeldelsestidspunkt 
 Godkendelsesprocedure 
 Krav om automatisk involvering af konsulentbistand, når der søges  

om HF på årgangene fra U15 og nedefter 
 Behov for mere fleksibilitet i reglerne i forhold til nu, men også 

skærpede krav til klubberne, der søger om HF - f.eks. fra år 1 til år 2 
  Der skal være en mening/plan ved indgåelse af et HF 

  
 TU´s erfaring indtil nu har været, at HF ikke giver flere medlemmer, så det 

giver mening at se på andre løsninger. 
 
Et HF løser ikke alle udfordringer, men der er enighed om at finde en 
løsning, så nye tiltag på reglerne kan afprøves. 

 
Alle vender i baglandet til næste møde hvor fordele og ulemper skal 
belyses. 

  
 AF oplyser, at bestyrelsen derudover har nedsat en arbejdsgruppe, der 

skal se på krav til HF indenfor elite på U17-U19 årgangene, da der her er 
andre udfordringer, som skal løses. 

 
 
Punkt 6 Reglementer   
  
 AF – har flere foreningshenvendelser omkring overtrædelser 

spiludviklingsreglerne. 
 
AF – mener man kommer længst ved at forklare de hold, som ikke spiller 
efter reglerne, hvordan de skal bruge reglerne korrekt. 
 
Hvis administrationerne får kendskab til at en forening ikke bruger 
spiludviklingsreglerne eller dispensationsreglerne korrekt - Hvordan agerer 
administrationerne så! 
 
HH – man opsøger ikke sagerne selv, men forsøge at vejlede klubberne 
enten ved hjælp af et TU medlem eller fra administrationens side.  
 
PJ – administrationerne har ikke ressourcer til at opsøge klubber i forhold 
til overtrædelser.   
Klubberne har det middel, at de kan nedlægge protest. 
 



 

BN – har ingen procedure for at tage kontakt til klubberne, men det 
hænder. Man skal dog være forsigtig, så administrationerne ikke bliver 
beskyldt for at have vejledt nogle foreninger, men ikke alle, fordi 
administrationerne ikke er blevet bekendt med mulige overtrædelser. 
 

 PJ – JA – BK oplever, at der er færre og færre henvendelser omkring 
disse områder, så det er også en god historie, at klubberne over tid 
begynder at lære og forstå spiludviklingsreglerne. Ligesom det er 
opfattelsen, at trænerne er blevet bedre til at bruge reglerne rigtigt. 

 
 AF – det er vigtigt at få fortalt historierne om spiludviklingsreglerne og 

dispensationsreglerne, så flest mulige klubber bliver klædt ordentligt på. 
Har talt med kommunikation i DHF om at få informeret bredt ud:  
Men det må dog konstateres, at der fortsat er lidt udfordringer indenfor 
spiludvikling i ældre årgang/egen årgang og omkring 
dispensationsreglerne. 

 
Der vil altid være klubber og trænere, der kommer i klemme omkring 
hensigten med reglerne, enten pga. uvidenhed eller fordi de vil forsøge at 
omgå reglerne til egen fordel. 
 
Mere kommunikation på området. 
Dertil løbende opdatering i bemærkninger til reglementet – gerne 
med eksempler. 
Det kommende fællesmøde i november omhandler spiludviklings- og 
dispensationsreglerne. 

 
   
Punkt 7 Fællesmøde 20. november 2021 i Kolding - Spiludvikling & 

Dispensationsregler 
 
 Dagsorden og koncept 
 Efter fællesmødet skal de fremkomne forslag bearbejdes i TU i forhold til 

reglementet. 
Vigtigt, at TU medlemmerne som neutrale personer som en del af 
processen stiller spørgsmål til deltagerne i gruppearbejdet. 
Konceptet tilpasses når antal deltagere kendes efter den 5. november 
2021. TU finpudser programmet og spørgsmål på et teammøde inden 
fællesmødet. 

 TU er opgavestiller og ekspertrolle i gruppearbejdet. 
 
 
Punkt 8 Eventuelt 
  

Planlægningsskema for DT. 
 Der er lige nu en mindre administrativ udfordring omkring forskellige 

ønsker for tidsfrist på planlægningsdelen ifb. ombrydning til jul i JHF/FHF 
og HRØ. 

 HH-PJ-BN drøfter videre for en brugbar løsning. 
 



 

 AF – Troels Hansen er bestyrelsens kontakt til DHF´s TU og er inviteret 
med til fællesmødet.  
 
Bestyrelsen har besluttet, at DHF´s Love, Ligareglement, 
Turneringsreglement og propositioner skal revideres af jurister udenfor 
DHF. 
  
AF har deltaget i BRUD – møde, hvor ungefaggruppen har udtrykt ønske 
om et møde med TU, da de finder der er et stort behov for et 
turneringsprodukt, der tilgodeser de unge mennesker. Vil gerne komme 
med indspark og fortælle om hvad de unge efterspørger. Der vil komme en 
invitation fra faggruppen til TU.  

 
Covid19 – betragtes ikke længere som en pandemi, men man har fortsat 
anbefalinger om begrænsning af kropskontakt og at f.eks. hilsepligten er 
frivillig. 
 
Administrationscheferne mødes i morgen og taler bl.a. om retningslinjer i 
forhold til turneringen, hvis smittetallet stiger og giver nye 
turneringsmæssige udfordringer. 
 
Næste ordinære møde i TU er den 7. december 2021. 
 
  

 
 
Anders Fredsgaard    /  Søri Haslund 
Formand for DHF´s Turneringsudvalg   Sekretær 


