Brøndby den 14. januar 2022

Referat TU-møde
Mandag d. 10. januar 2022, kl. 18.00 i Odense, Idrættens Hus
Mødelokaler, Stadion vej, Odense
Deltagere: Anders Fredsgaard, Niels Lindholm, Bjarne Knudsen, Jørgen Alnor, Heidi
Hansen, Brian Nielsen og Søri Haslund som referent.
Afbud: Per Jensen

Dagsorden
Sager til beslutning:
Punkt 1

Godkendelse af referat fra møde 7. december 2021
 Godkendt

Punkt 2

Forlængelse af turneringen i 14 dage fra 02.04.22 til 24.04.2022 for
Corona udsatte kampe.
Det skal ses som en mulighed til klubberne, de behøver ikke at skubbe de
udsatte kampe til den forlængede periode.
Der er tale om en buffer. Som udgangspunkt skal kampene afvikles
indenfor oprindelig periode.
Vær opmærksom på, at det kan påvirke terminer for op/nedspillet.
Dette må af administrationerne kommunikeres til de berørte hold, hvis det
bliver aktuelt.
Vedr. Ungdom
En forlængelse af turneringsperioden med plads til afvikling af udsatte
kampe betyder, at der kun er 1 uge til ungdoms DM.
Det kan håndteres administrativt med fuld fokus.
DM for ungdom i weekenden den 30/4-1/5-22, fastholdes, da
arrangørerne, som har budt ind på arrangementerne, alene har søgt haller
til denne termin og ikke er sikret hallerne på andre datoer. En udskydelse
vil også betyde, at spillerne ryger ind i eksamensperioden, så det er ikke
hensigtsmæssigt.

Der ligger på pigesiden/drengesiden landsholdsuger i den ovennævnte
forlængede periode, men det burde kunne lade sig gøre for holdene, at
planlægge udenom i et spænd på 14 dage.
Nuværende turnering:
Der er modtaget en henvendelse fra Claus Hansen på vegne af
Ligaklubberne, der anmoder TU om i resten af denne sæson at fjerne
spiludviklingsreglen om, at U19 spillere er låst efter kamp 2 i træk på det
højre rangerende hold. Anmodningen kommer med udgangspunkt i
Corona situationen og Ligapausen, så låste spillere kan ikke blive spillet
fri.
Enighed om at der ikke er hjemmel til at tilsidesætte reglerne midt i en
sæson, da det vil få følgevirkninger på alle andre hold.
Stk. 5.5 b) må anvendes, hvor det er muligt.
Svar skal sendes til CH.
JA – har også fået en foreningshenvendelse vedr. samme konsekvens af
spiludviklingsreglen:
U19 spillere, der er låst på Ligaholdet senior hvor Ligaholdet har fået udsat
kampe pga. Corona og spillerne har derfor ikke kunnet sidde over og blive
spillet fri.
Stk. 5.5 b) træder i kraft.
Kan kampene i enighed flyttes, vil det være en acceptabel løsning.
Spiludviklingsreglerne drøftes generelt under punkt 3.
Beredskabsgruppe
Bestyrelsen har nedsat en Beredskabsgruppe, der skal komme med
forslag til håndtering af flyttede kampe pga. Corona. Gruppen består af de
administrative kontorchefer/ledere. Oversigt over Corona-kontaktpersoner
administrativt såvel som politisk er udarbejdet og medsendes bestyrelsen
og TU.
Forslaget godkendes d.d. af TU og skal snarest forelægges for
Bestyrelsen til godkendelse. Efterfølgende skal indholdet kommunikeres
ud.
AF følger op.
Sager til orientering/drøftelse:
Punkt 3

Opfølgning fra Fællesmødet - Spiludvikling & Dispensationsregler
Generel dialog og tilpasning omkring spiludviklingsreglerne og de input,
der kom fra fællesmødet.
Gennemgang af deltagernes kommentarer til de enkelte regler.
Bilag opdateres med kommentarer fra herværende møde, så BN-HH og
PJ kan udfærdige et samlet udkast af tilpassede regler og der skal
ligeledes justeres i bemærkninger til reglementet.

Fremlægges til endelig godkendelse på næste møde.
Punkt 4

Holdfællesskaber
Udsættes til næste møde

Punkt 5

Eventuelt
AF har talt med Søren Frydendal om TT datoerne i december, som er
placeret uheldigt i forhold til turneringsafslutningen før ombrydning –
punktet har været drøftet på sidste TU møde. Søren taler med
talenttrænerne for at drøfte mulighederne for anden placering og vender
tilbage i februar.
Jørgen Alnor indtræder i arbejdsgruppen omkring eliteholdfællesskaber i
stedet for AF, som stopper på formandsposten i TU ved udgangen af
januar 2022.
Troels Hansen deltager fremadrettet som mødeleder indtil ny TU formand
udpeges. Overlevering mellem AF og TH sker inden udgangen af januar.
TU takker AF for formandsindsatsen.
Næste møde vedr. HF samt opfølgning fra bagland vedr.
spiludvikling/dispensationsreglerne.
Næste TU møde den 22. februar 2022 på team.
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