Brøndby den 18. september 2019

Referat TU-møde
Onsdag d. 18. september 2019, kl. 18.00 FHF kontor, Idrættens Hus,
Stadionvej 50 C, kld., 5200 Odense V

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

Dagsorden
Sager til beslutning:
Punkt 1

Godkendelse af referat fra mødet den 29. april 2019

Punkt 2

DM Ungdom – U17/U19
Terminer U17
U-17 kvartfinaler
Nr. 1 i Ø/V direkte til DM. Nr. 3 – nr. 2 vest mødes i bedst af 2 kampe med
EC afgørelse og nr. 2 - nr. 3 har hjemmebane i kamp 2. Tilsvarende mødes
nr. 2 og nr. 3 i Øst. Kampene afvikles den 13. april-19. april 20. Det er tilladt
holdene at aftale andre terminer, dog er seneste kampdato den 19. april.
DM U-17 sæson 2019/20 – LØ 25. april -SØ 26. april 2020.
Terminer U19
DM U-19 sæson 2019/20 – LØ 25. april -SØ 26. april 2020.
Struktur:
U-17 og U-19 piger sammen - HRØ
U-17 og U-19 drenge sammen - FHF
Geografisk fordelt jf. Rulleplan

Sager til orientering/drøftelse:
Punkt 3

Turneringsplanlægning 2019-2020
Status for holdudtrækninger gennemgået.
Nuværende system for reserveholdsprincipper fastholdes.

Punkt 4

Efterskoler

Orientering om møder med Efterskolernes Håndboldudvalg og
Efterskolernes Idrætsudvalg om turneringstilbuddet for efterskolerne.
Enighed om at samarbejde er nødvendigt både i forhold til at få
efterskolerne med i turneringstilbuddet men også at efterskolerne gerne
skulle være med til at uddanne eleverne til at komme tilbage i
foreningerne som enten spillere, trænere eller dommere.

Punkt 5

Opsamling Reglement og propositioner
Rettelser/ændringer gennemgået og vedtaget.
Turneringsreglement for øvrige rækker:
Stk. 3.2 litra a) og b) – rettelse til d-n.
Stk. 3.2 d) ?
Stk. 3.4 k) fortolkning –
Dispensation kan meddeles i særlige tilfælde til 2. års spillere til underliggende
aldersgruppe. Kan ikke meddeles med baggrund i manglende spillemæssige
kvaliteter.
Stk. 4.3 – begrænsning til e-certifikater overvejes til næste sæson.
Stk. 4.9 – tilrettes som i stk. 8.15
Stk. 9.6 f) – drøftelse af reglen. Ikke muligt at ændre for øvrige rækker. Det
antages, at den optimale mulighed anvises.
2 sidste TR punkter på listen udskydes til næste møde.
Propositionerne:
Rettelse til § 3.5 d) – sidste linje rettes til ”Midten bør markeres med en
kegle på sidelinjen. Der spilles med forsænket overligger.”
Alle kampe på kortbane, spilles efter kortbaneregler.
U-11 kampe, der spilles på stor bane, afvikles efter gamle U-10 regler
præciseret.
I alle U-11 kampe på stor bane, spilles der efter de almindelige håndboldregler med
følgende undtagelser:
Der spilles med nedsænket overligger
Der spilles med 5 markspillere og 1 målvogter på banen af gangen
(5+1)
Målvogteren må ikke overskride midterlinjen
Man må maksimalt benytte 9 spillere pr. kamp

Punkt 6

DM Ungdom
Diverse vedr. ungdoms DM U-17/U-19:
TU ønsker at alle foreninger skal kunne søge arrangementet og er ikke
tilhænger af faste værtsskabsklubber.

Øvrige punkter vedr. ungdoms DM udsat til næste møde.

Punkt 7

Turnering 2020-2021
Kort gennemgang af planlægningsskema og programskemaer – udskudt til
næste møde.
Vedr. 12 holds nøgler. Her kan lokale forbund ændre sidste runde til en
hverdagskamp.

Punkt 8

Administrerende forbund har ordet
JHF: bekymring omkring dispensationer – mange søger.
FHF: Mange spørgsmål besvares både turneringsspørgsmål og generelle.
Generel debat:
Udfordringer med at sagsbehandling tager tid og folk forventer et hurtigt svar.
Enighed om at der kun kan forventes svar via officielle kanaler
Ønske om, at det sikres, at vidensdeling og information kommer rundt til alle
kontorer og til postmodtagere i klubberne.
HRØ: 42 ansøgte dispensationer til 24 klubber – pt. ikke nervøs for misbrug.
Evt. overveje om dispensation kan anvendes på øverste niveau.

Punkt 9

Eventuelt
Headset til dommere i 2.division under udvikling. TU overlader trygt til DHF´s
DU at gøre det optimalt for dommerne, med øget opmærksomhed på den
forstyrrelse som brug af headset også kan være.
Evalueringspunkter fra BRUD gennemgået og tilføjelser lavet.

Punkt 10

Mødekalender – sæson 2019/2020
Fastholdelse af flg. mødedatoer:
TI 051119
MA 030220
TI 100320
MA 200420

Ref. AF

