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Referat af møde i DHF´s Turneringsudvalg –
Møde nr. 2 2017-2018

Torsdag d. 30. november 2017, kl. 18-22 Dalumhallen, Odense.

Deltagere: Troels Hansen (TH) DHF, Niels Lindholm (NL) JHF, Bjarne Knudsen
(BK) FHF, Jørgen Alnor (HRØ), Per Jensen (PJ) HRØ, Brian Nielsen (BN) FHF og
Søri Haslund (SHA) DHF som referent
Forhåndsafbud: Frank Bjerregaard JHF
Gæst under punkt 4: Thomas Christensen, DF-Håndbold
Dagsorden (åben del)

Sager til
beslutning

Punkt 1

Godkendelse af referat fra møde den 2. oktober 2017
Godkendt

Punkt 2

Ungdoms DM – udbud
HRØ afholder U14
FHF afholder U16 – U18 Piger
JHF afholder U16 – U18 Drenge
TH ønsker der meldes samlet ud til ansøgere af arrangementerne.
Enighed om udsendelse i starten af januar.
Tilbagemelding til SHA.
Jf. drejebogen for Ungdoms DM skal arrangører være på plads
inden udgangen af februar

Punkt 3

Godkendelse af Programskemaer 2018/19
Programskemaerne er udfærdiget og afstemt med elitedelen med
indsættelse af TT-terminer.
Godkendt af alle.

Sager til
drøftelse og
orientering
Punkt 4

U18/U-21 reglen drøftes generelt
TH bød velkommen til TC fra DF-H.
TC melder om positiv modtagelse af aldersændringen for den
målgruppe, særreglen er tiltænkt, nemlig udviklingen af de unge
talenter (fra 23 år til 21 år). Ordningen anvendes bredt i ligaerne
og ønsker derfor at særreglen bevares.
TC - Vedr. Ulige årgange, herunder U-19. Det er vigtigt at tænke
følgende med ind i de fremtidige drøftelser.
At gå fra U-18 til U-19 betyder meget i forhold til hvornår spillerne
er fysisk og mentalt klar til eliterækkerne.
Pigerne er hurtigere klar til liga/1.division end drengene, derfor er
det vigtigt at være opmærksomme i forhold til de muligheder, vi
fremadrettet beslutter at give dem.
TH – har holdt møde med DHF´s sportschef omkring Usærreglerne og om hvordan man fra landtrænernes side af ser på
disse. I den sammenhæng vil han høre de respektive
landstrænere om hvor meget de kommunikerer med klubberne om
at bruge U-særreglerne som at give mere spilletid til de spillere,
der er indenfor talentgruppen.
NILI – JHF finder, at reglen giver ulige vilkår til klubberne samt at
ordningen øger belastning hos de unge talenter, med alt for
mange kampe.
Man ønsker at beskytte de helt unge spillere mod udnyttelse
indenfor ordningen.
BK – det er ikke opfattelsen hos FHF, at der er problemer i
klubberne med særreglen. Kritikken blusser op hos de hold, der
har ambitioner, når de møder 2. hold, der må anvende reglen.
PJ – efterlyser forenkling og ikke at regelsættes gøres
vanskeligere, for det kommer til at gå ud over klubber og spillere.
JA – mener ikke, at de 2 spillere, som anvendes som U-spillere,
alene kan afgøre en hel turnering. Har en opfattelse af at
problemet tales op. Det er HRØ´s holdning, at man kun hører
noget fra klubberne op til kvalifikationskampene og i den periode
et hold, møder 2. hold, der gør brug af U-særreglerne. Man er
positiv stemt for en bevarelse af særreglen.
TH – Stiller spørgsmål om man skal begrænse antallet af kampe,
som en U-18 spiller må spille iht. særreglen på det højere
rangerende hold?

TC - Antallet af spillere på hold er blevet vendt. 16 spillere blev
indført både i Liga og 1.division fordi disse 2 rækker er eliterækker
og fordi man skal følge de internationale regler.
Efter henvendelse fra DHF´s TU har man forespurgt klubberne i
1.division mht. deres holdning til at reducere antallet af spillere til
14 spillere. Der er ikke opbakning til dette.
TH – der er forsat behov for at emnet vendes i eget bagland efter
dagens drøftelse med input fra distriktsforbundene, input fra
mødet med sportschefen samt fra bidrag fra TC fra
Divisionsforeningens side.
TC – vil også tage emnet med til drøftelse i bestyrelsen i DFHåndbold.
TH - Repræsentanterne fra TU tager de foreløbige tanker på
området med tilbage i BRUD til en videre drøftelse.
Alle vender tilbage for en afklaring i marts måned, så der er tid til
at finde fælles vej mod et tiltag på området.

Punkt 5

Ulige Årgange
TH giver en status i forhold til det nuværende arbejde i BRUD
indenfor TU området herunder om U-19 grupperingen samt om
ungdoms DM fastholdes til at ligge i regi af DHF´s TU.
NILI – Jf. bestyrelsesreferat til april 2019. Savner svar på om
tidsplanen er revideret i forhold til at ulige årgange i første
omgang var tænkt implementeret fra 2019/20.
Savner noget konkret at skulle forholde sig til.
BN – Gør opmærksom på, at reglerne i Beach med ulige/lige
årgange allerede skal træde i kraft til i sommeren 2019, så her
skal propositionerne være på plads i god tid inden.
TH – Vedr. referaterne fra BRUD´s møder/drøftelser.
Det er aftalt med SJ, at de sendes til de administrative forbund,
som så videreformidler til de respektive TU, således at det sikres,
at den rette personkreds holdes orienteret hele tiden om hvad der
arbejdes med i processen.
Flg. punkter skal diskuteres og afklares i distriktsforbundene til
næste TU møde:
1) U-17/U-19 årgangene - særreglerne
2) Efterskoleproblematikken
Såfremt man undervejs opdager flere problemstillinger, der skal
vendes, bedes disse noteret jf. nedenstående.
TH beder om, at tilbagemeldingerne fra de 3
distriktsforbund/region sendes til SHA, så meldingerne bliver
opbevaret samlet et sted, så der hele tiden kan følges op på
udkommet af alle drøftelserne.

Punkt 6

Turnering 2018-2019
Administrativt er planlægningsskema opdateret og på plads.
Programskemaerne er godkendt d.d. jf. punkt 2 og det betyder at
den foreløbige turneringskalender 2018/19 kan opdateres med
spillerunder og terminer ungdoms DM fastsættes på næste TU
møde.

Punkt 7

Rundt om de administrerende forbund
BN – har fået en foreningshenvendelse vedr. TT-træning. Kan
man gøre noget for at man ikke skal spille kampe søndage, når
man lige har været af sted til TT-samlingen. Det er ikke godt med
overbelastning af spillerne. F.eks. ændre samlingsdagene til
hverdage så der fortsat kan afvikles turneringskampe i
weekenden.
TH – taler med sportschefen
PJ – mange protester pga. ændringer i TU-reglementet.
Herunder især dispensationsreglerne.
Har stillet spørgsmål til Disciplinærinstansen for øvrige rækker
vedr. habilitetsbegreb. Afventer en tilbagemelding.
NILI – Lovlig ulovlig begrebet har i opstarten også givet anledning
til nogle protester.

Punkt 8

Landspokalturneringen
Status lokalt – LP 2018 de første runder er i gang.
DHF – der afvikles Final4 for damer 29.-30. december 2017 og
herrerne spiller den 3.-4. februar 2018.

Punkt 9

Reglementer – Propositioner
TH – TU reglementet bør drøftes endnu engang.
Er der nogle bestemmelser, som uhensigtsmæssigt er røget ud.
Herunder rene hold problematikken. Reglen bør fjernes. Kan ikke
se, hvilke argumenter der taler for at fastholde denne regel. Det er
en regel, som stammer fra gamle dage, hvor turneringerne
startede samtidigt. Man har indført mange dispensationsregler i
rækkerne, derfor er denne bestemmelse ikke længere relevant.
PJ – det vil give mening at tage denne regel med i en regulering i
forbindelse med den kommende revidering af reglementet.
Opsamlingsliste
SHA opdaterer opsamlingslisten

Turneringsreglementet:
Punkterne udgår.
Fra sidste møde:
Oldies aldersgrupper – indførelse af ekstra aldersopdeling?
Er det kun en HRØ problemstilling! Seniorgruppen i HRØ er blevet
bedt om at udarbejde et forslag til området.
Punktet udsættes til videre drøftelse på næste møde.
Propositionerne
Drøftelse af reglerne for det særlige puljespil i opspillet til
1.division. Der er tale om kvalifikationskampe mellem
2.divisionsholdene om retten til at deltage i opspillet til 1.division.
Der er enighed i udvalget om at fastholde bestemmelserne, som
de er. Der spilles efter de regler som 2.divisionsholdene spiller
efter i den ordinære turnering.
Kriterier for reserveholdsliste – Forslag fra JHF fremsendes til
behandling på næste TU møde.
SHA – Har været til møde i DBU for at høre hvordan deres
procedure er i forhold til flygtninge og nye spillere med anden
statsborgerskab. Der er ingen forskel i hvordan DHF og DBU gør.
Reglerne er internationalt beskrevet i forhold til procedure både i
fodbold og håndbold. Der er nogle strammere regler i fodbold på
dokumentationsområdet, men ellers gør vi det stort set ens.
Der er ikke behov for indførelse af yderligere tiltag på området.

Punkt 10

Eventuelt
TH – orienterer om at man i HRØ ser på at udarbejde en etik og
moral kodeks.
Næste TU møde på FHF kontor.

Lukket del

SHA – 5. december 2017

