Brøndby den 17. september 2018
Journal nr. 1074 -18 -SHA

Referat af møde i DHF´s Turneringsudvalg –
Møde nr. 1 2018-2019
Mandag d. 17. september 2018, kl. 18-22 på Hotel Scandic,
Hvidkærvej 25, 5250 Odense.

Deltagere: Anders Fredsgaard (AF) DHF, Henrik Larson (HL) JHF, Bjarne
Knudsen (BK) FHF, Jørgen Alnor (HRØ), og Søri Haslund (SHA) DHF som
referent
Afbud: Per Jensen (PJ) HRØ, Brian Nielsen (BN) FHF og Heidi Hansen (HH)JHF
Dagsorden (åben del)

Sager til
beslutning
Punkt 1

Godkendelse af referat fra mødet den 7. juni 2018
SHA – ref. burde rettelig havde været nr. 5 i sæson 2017/18
AF – forespørger til pkt. 6 vedr. status vedr. evaluering fra HRØ
vedr. DM ungdom samt klage vedr. forældreopførsel.
Begge sager er modtaget og lukket.
•
Referat godkendt.

Sager til
drøftelse og
orientering
Punkt 2

Dialogmøde med foreningsfolk i 2. og 3.division vedr. ønsker
for fremtidens struktur
Der er arrangeret 3 dialogmøder.
Den 24. september 2018 i Tåstrup-hallerne
Den 26. september 2018 i Hammel Idrætscenter
Den 27. september 2018 i Sydbank Arena, Kolding.
AF laver oplæg til nuværende turneringsstruktur/eller ombrydning
for at fortælle om de tanker TU har gjort med fordele og ulemper
ved begge modeller. AF sender til resten af TU til kommentarer.
Vigtigt at TU har styring med hele processen.
Lokale TU repræsentant byder velkommen og afslutter møderne.

TU formanden præsenterer oplæg.
Der skal vælges en ordstyrer/skribent, så der frigives ressourcer
til udvalgets deltagere.
Det er vigtigt at understrege at dialogmøderne ikke er
beslutningsmøder, men skal fodre TU med klubbernes til en
fremtidig struktur.
Derfor er det vigtigt, at klubberne bliver hørt og får forståelse for
hvad der måske kommer til at ske.
Lige ud turnering eller ombrydning. Beskrivelse af op/nedrykning.
Puljeinddelingsproblematikken, skal HRØ klubberne spille for
dem selv? - 2 holds problematikken.
Status på tilmeldinger – der er få tilmeldinger, hvilket kan undre.
Invitationen er udsendt 2 gange fra DHF og HRØ har udsendt 1
gang til deres foreninger.
TU laver opfølgning på de klubber som endnu ikke er tilmeldt.
SHA og AF taler sammen ON mht. tilmeldinger – hvis under 10
klubber i Hammel, aflyses mødet og klubberne tilbydes deltagelse
i Kolding.

Punkt 3

Antal hold i 2. og 3. division – puljer
Jf. sidste referat - Udvalgets forslag om lodtrækning blandt en del
af de sjællandske foreninger i 2.division damer blev afvist af
bestyrelsen, som i stedet gav en dispensation på, at 2.division
damer pulje 3 kunne gennemføres med 14 hold.
Det er tilsyneladende udelukkende et HRØ problem - mht. en
fremtidig løsning på dette område, afventer udvalget at se på en
løsning indtil dialogmøderne og udfaldet derfra er afklaret.

Punkt 4

Ulige årgange med videre
Efter indstilling fra BRUD, har bestyrelsen besluttet, at U9 fra
sæson 2019 skal spille på kortbane.
U11 kan spille på kort bane, hvis det er muligt i 2019, men
derefter obligatorisk på kortbane fra 2020.
U13 spiller på almindelig bane.
På næste bestyrelsesmøde behandles ekspertgruppens indstilling
i de forskellige aldersgrupper vedr. boldstørrelse – brug af
overligger samt brug af harpiks
Vedr. boldstørrelser:
U6 - streetbolde.
U8 - blå gummibold.
U9 - læderbold str. 0
U11 - læderbold str. 0
U13 - læderbold str. 1
U15 - læderbold str. 2
U17+U19 P - læderbold str. 2
U17+U19 D - læderbold str. 3

Vedr. overligger:
Brug af overligger indstilles til årgangene U9 og U11.
Vedr. harpiks:
Harpiks – arbejdsgruppen er blevet enige om at den klæbefri bold
er ikke brugbar lige nu.
Opfølgning ved ekspertgruppen omkring U18 & U21 regel –
ændres fremover til U17 og U19 regel.
Dispensationsregler:
Der skal yderligere redegørelse for hvad reglerne og/eller
forskellen indebærer.
Indstilling er blevet udsat til næste bestyrelsesmøde, når der er
redegjort for forskellen.
Spiludvikling:
TU - Hvorfor ikke gøre reglerne så nemme som muligt med ens
regler både på bredden og eliten.
Forbundet skal ikke være formynder, men klubberne skal tage
medansvar.
Enighed om at forbud kun hindrer udviklingen af spillere.

Ungdoms DM
Der er ikke indstilling til bestyrelsen i denne omgang – udskydes
til næste bestyrelsesmøde.
Ekspertgruppen har været uenig om hvorvidt der fortsat skal
afvikles et U15 DM. Der arbejdes videre med emnet.
HGL - mener, at der skal produktudvikles på det yngste ungdoms
DM, så der kommer flere hold med i dette spil.
JA - HRØ har drøftet forslag på regionale U13 og U15 DM – med
8 hold der ender med at spille ¼-finaler, ½-finaler og Final4
stævne. Denne model kan både JHF og FHF tilslutte sig.
TU skal være medspiller på implementering af nye spilformer på
børneområdet, - mere sjov mindre konkurrence.
Enighed om at TU kommer med et forslag til BRUD om
strukturen til fremtidens ungdoms DM.
AF tovholder.
Punkt 5

Turneringsplanlægning 2018-2019
Principperne for reserveholdslisten drøftes kort. Det er
administrationens oplevelse, at ordningen fungerer fint.
Oversigt over udtrækninger omdeles.
Der er 11 hold i 3.division damer, da seneste udtrækning kom så
sent, at man ikke kunne nå at finde et reservehold inden deadline

– men man nåede at fylde 2. division damer op.
Punkt 6

DM Ungdom termin og geografisk placering
DM Ungdom afholdes over 2 weekender:
JHF - U16/U18 Piger - 13-14/04-2019
FHF - U14 Piger/Drenge – 27-28/04-2019
HRØ - U16/U18 Drenge – 27-28/04-2019
HRØ ønsker bedre tid til at forberede arrangementet.
JHF finder, at det er vigtigt at kende holdene i ligaerne efter
ombrydning, da det som regel er en af kandidaterne som DM
arrangør.
Nogle sæsoner har det været vanskeligt at finde en arrangør,
hvorfor forberedelsestiden har været kortere.
Enighed om at Ændring af Drejebogen vedr. termin for
godkendelse af arrangørforening ændres til primo februar i stedet
for ultimo februar.
SHA opdaterer og sender til distriktsforbundene.

Punkt 7

Administrerende forbund har ordet
DHF - Intet
TU finder det vigtigt, at de administrative ledere deltager i TU
møderne af hensyn til de har den nødvendige ”know how” på de
administrative områder.

Punkt 8

Turnering 2019-2020
Planlægning endnu ikke iværksat, men afventer.
SHA meddeler, at TT oversigt modtaget fra eliteafdelingen med
terminer fra 2019-21. I det omfang man i TU vælger at udstrække
turneringen, skal der tages højde herfor og i værste fald må der
findes en løsning.
TU ønsker nemlig at udvide turneringsrammen ved at starte
tidligere og slutte senere.
Men så længe der er niveaustævner /kvalifikationsstævner der
også skal bruge terminer, kan der ikke startes op tidligere som
det er lige nu.
Man finder, at kval./niveau stævner muligvis er blevet overflødige
især på de/den ældste årgang. For U-13/15 og 17 gruppen er det
måske fortsat relevant.
Årsag: Trænerne er generelt dygtige til at tilmelde holdene til de
rigtige niveauer.

Punkt 9

Reglementer og propositioner
Rettelser/ændringer til gebyrlisten samt propositioner for LP kort
gennemgået.

Opsamlingsliste
Ændringsforslag JHF:
Antal spillere på 2 hold samme dag ønskes nedsat.
Dette punkt behandles i forhold til ulige årgange og spiludvikling –
der vil komme en samlet løsning i forhold til alle de nye tiltag, der
indstilles.
Bøde for afbud til kampe bør som minimum altid følge taksten for
flytning af kampe. JHF ser i stigende grad at hold udebliver fra
kampe i stedet for at flytte kampene. Dette er ikke sportsligt
korrekt.
Punktet udsættes til næste møde, når der er repræsentanter fra
de administrative enheder til at bidrage til emnet.
Oprykningsforbud til underliggende hold – skal det fortsat gælde
hvis strukturen ændres med ombrydning?
Under HRØ´s repræsentantskab kom der et foreningsspørgsmål
til at aldersdispensation til en spiller gælder for et hold i en hel
sæson!- hvad så i rækker med ombrydning?– denne regel blev
reguleret til denne sæson.
En dispensation kan inddrages hvis den findes overflødig jf. stk.
3.5 e) – denne formulering dækker således også hvis en
aldersdispensation ikke længere findes relevant findes efter
ombrydning.
AF - Spillere med E-certifikat kan spille på efterskolens hold og på
et hold i klubben derhjemme. Dette var tanken bag E-certifikatet
fordi klubbens hold kan blive frataget alle sine spillere, hvis de har
en årgang med mange spillere, der skal på efterskole.
AF - Er det hensigtsmæssigt med begrænsninger, når man nu har
et E-certifikat?
Efterskolens hold er her den primære forening som spilleren må
deltage på. Klubbens hold den sekundære.
Man har oplevet forskelle i administrationernes fortolkning til det
at måtte deltage på 2 forskellige hold i forhold til
niveau/kvalifikationsstævner.
AF – er Niveau og kvalifikationsstævne ikke det samme, bare
med forskellige betegnelser?
JHF har på et tidspunkt meldt ud at kval og niveaustævne er at
regne som det samme. Uenighed.
TU er enige i at se nærmere på denne regel, så der kan tolkes
ens.
SHA opdaterer opsamlingslisten og sender ud.
Punkt 10

Eventuelt
Børnehåndboldsymposium afholdes i Nyborg den 5.-6.oktober
2018.
AF finder det relevant, at TU så vidt det er muligt og ud fra
dagsorden, deltager fredag eftermiddag i foredraget om Dansk
Håndbold i børnehøjde. Dette er afstemt med udbyder som er

positive overfor TU deltagelse.
OBS - TU medlemmerne skal selv tilmelde sig via
hjemmesiden – under nyheder børn og unge –
”Sportsforældre – modstandere eller medspillere”.
Udfald af analyse vedr. alderssammensætning oldies
grupperingerne – udsat fra sidste møde.
Da den opgaveansvarlige ikke deltager i dagens møde –
udsættes punktet.
Punkt 11

Mødekalender 2018/19 – med forbehold for ændringer
(Datoerne kan ændres på næste møde, så
administrationslederne også har mulighed for at deltage).
Mandag den 5. november 2018 FHF kl. 18 – her er det vigtigt at
de adm. ledere deltager.
Mandag den 3. december 2018 FHF kl. 18.
Tirsdag den 29. januar 2019 FHF kl. 18.
Tirsdag den 12. marts 2019 FHF kl. 18.
Det sidste møde placeres efter behov i maj måned – afventer.

SHA – 20.09.2018

