Brøndby den 5. november 2019

Referat TU-møde
Tirsdag d. 5. november 2019, kl. 18.00 FHF kontor, Idrættens Hus,
Stadionvej 50 C, kld., 5200 Odense V

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

Dagsorden
Sager til beslutning:
Punkt 1

Godkendelse af referat fra mødet den 18. september 2019
Punkt 9 – præcisering af at henvendelse om head-set er rettet af
styregruppe Vest vedr. dommere under udvikling både i 2. og 3.division.
Det er fortsat TU´s holdning, at det er noget DU selv bestemmer.

Punkt 2

Terminer – op/nedspil 2019/20
Godkendt

Punkt 3

DM Program U-17 og U-19
Godkendt
Bemærk, at spiludvikling i ældre årgang er tilladt.

Sager til orientering/drøftelse:
Punkt 4

Opsamling Reglement og propositioner
e-certifikat
Der er enighed om at der skal kigges generelt på e-certifikaterne til
næste sæson.
TU har i enighed besluttet at dispensere så e-certifikatet kan annulleres
efter anmodning, såfremt spilleren stopper før tid på efterskolen – det har
aldrig været meningen, at en spiller fastlåses til et e-certifikat ved
ophør før tid og derved ikke kunne få lov at spille i sin A-forening.
Dispensationen er gældende resten af denne sæson og er tidligere meldt
ud. Tilpasning af reglen vil blive implementeret til ny sæson i reglementet.
Emnet skal drøftes videre på næste TU møde.

Bro og rejsepulje – standarder og økonomi
Drøftelse af forskellen i rækkebetegnelser i vest/øst.
Drøftelse af holdenes bidrag til bro og rejsepuljen.
Fortolkning til dispensationsreglerne skal udfærdiges idet der er flere
eksempler på at der fortolkes forskelligt.
Det er konstateret, at TR stk. 2.2 og stk. 2.4 er modstridende. Det er
en klar fejl, som ikke er blevet tilpasset under redigeringen.
(SHA retter).
Generel drøftelse af forskellige punkter i TR – der skal arbejdes på
en skarpere formulering til næste år, så ingen er i tvivl om
fortolkningerne.

Punkt 5

DM Ungdom
DM drejebogen - lay-out mæssigt under opdatering. Indholdet er uændret
men der er behov for en anden opdeling.
Der er et stort ønske om mere synlighed før og under ungdoms DM fra
DHF´s kommunikation –
Forslag om, at der er en fra DHF´s kommunikation med til hvert ungdoms
DM arrangement (2 steder), med f.eks. opdatering på F-book, nyheder på
hjemmesiden hvor der også evt. vil kunne vises videoklip fra
arrangementet.
Også et godt tiltag hvis der kan laves en fast aftale med
Divisionsforeningen om visning af live-scoring, da dette har stor interesse.
AF taler med KMB hos DHF vedr. forslag 1.
Observatør/ikke observatør på U-17/U-19 kampene til DM drøftes. AF taler
med formanden for DHF´s dommerudvalg.

Punkt 6

Turnering 2020-2021
Kort gennemgang af planlægningsskema og programskemaer.
Godkendelse.

Tempi 2 – Ungdomsligaerne – samlet turnering?
Drøftes på næste møde.
Der er enighed om, at en ændring først skal ske til sæson 2021-22, så man
ser hvordan den nuværende struktur fungerer. Det vil give et grundlag for at
invitere klubberne til et evalueringsmøde efter denne sæson. Der skal også
findes en økonomisk løsning.

Punkt 7

Administrerende forbund har ordet
BN – turneringen kører fint.
Flere protester for forkert anvendelse af reglen om anmeldt ulovligt hold, da
visse trænere bevidst har valgt ikke at anmelde ulovligt hold før kampen og
har i stedet afventet kampens resultat.

Punkt 8

Eventuelt
AF – generel orientering

AF har haft møde med konsulenterne i sidste uge om de nye regler og
intentionerne bag, samt om etik og moral som et vigtigt element. Der er behov
for, at konsulenterne hjælper med formidling herom overfor de kritiske
foreningsfolk.
NILI – ikke enig i at konsulenterne skal inddrages til formidling af fortolkninger
fra TR, fordi det er så komplekst.
JA – fortæller at man i HRØ som nyt tiltag har oprettet et foreningsudvalg, der
er med til at tage emner op og udbrede til andre foreninger.
NILI – forskellige spilletider i (varighed af kampe) f.eks. på U-13 højeste og
laveste niveau – Der er behov for at Propositionerne bør ensrettes.
Enighed om at man indenfor fremtiden bør ensrette propositionerne i hele
landet, da der lige nu opereres med forskellige, DHF´s og lokale.

Med venlig hilsen
Dansk Håndbold Forbund
Anders Fredsgaard
Formand for DHF´s Turneringsudvalg
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Søri Haslund
Sekretær

