
 

Brøndby den 10. marts 2020 
 
 

Referat TU-møde  
 
Tirsdag d. 10. marts 2020, kl. 18.00 FHF´s kontor, Idrættens Hus,  
Stadionvej 50 C, kld., 5200 Odense V 
 
 
 
Deltagere: Anders Fredsgaard, Niels Lindholm, Jørgen Alnor, Brian Nielsen, Per Jensen, 
Heidi Hansen og Søri Haslund. 
 
Afbud: Bjarne Knudsen 
 

 
Dagsorden   
   
Sager til beslutning:  
 
Punkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 3. februar 2020 
 SHA – rettelse til pkt. 1 – Jørgen Alnor deltog ikke i mødet pga. sygdom. 
  
 Ændring til dagsordens punkter, da der er tilgået nye akutte punkter efter 

udsendelse af denne. Nyt punkt 2-3. Konsekvensrettelse til efterfølgende 
punkter i referatet. 

    
 
Punkt 2 DM Ungdom 

Hvem skal deltage i kvalifikationsspillet om at komme til ungdoms DM, hvis 
rækken vindes af et hold, der spiller med dispensationsspillere og således 
ikke er deltageberettiget? 
 
Der træffes en principbeslutning som også skal indsættes i bemærkninger til 
turneringsreglementet, til næst sæson. 

 
Afgørelse 

Hvis nr. 1 ikke kan vinde rækken eller deltage i DM for Ungdom, 
 går nr. 2 direkte videre til DM og nr. 3 og nr. 4 spiller om 
kvalifikationen til DM. 

  
    
 DM Final4 
 Den nye situation omkring virus spredning giver behov for at træffe en 

beslutning omkring afholdelse af ungdoms DM mht. afvikling. 
 Vigtigt, at overholde myndighedernes anbefalinger.  
  
 Det er også vigtigt at påpege, at en eventuel aflysning eller afvikling uden 

tilskuere vil kunne betyde, at arrangørerne mister deres indtægtsgrundlag 



 

samt risikerer at stå med udgifter, som ikke kan undgås/dækkes. Hvordan 
kan vi hjælpe arrangørforeningerne. 

 AF kontakter ØU for muligheder.  
   
  Afgørelse 

Enige i at følge udviklingen og beslutningerne på seniorniveau nøje 
iht. det kommende slutspil – op/nedspil. Hvis slutspillet afvikles 
uden tilskuere, skal ungdoms DM afvikles uden tilskuere.  
Hvis slutspillet aflyses, aflyses ungdoms DM.  

 
I andre situationer tages fornyet stilling til problematikken. 

 
Hvis anbefalingerne siger, at turneringen skal stoppe, bakkes op 
om denne beslutning. Man vil efterfølgende tage stilling til hvad der 
skal ske med op/nedrykningsproblematikken. 

   
 

AF kontakter DHF snarest om, at der såfremt det måtte blive 
nødvendigt, er enighed og fælles opbakning omkring turneringen. 

   
   Der er blevet afholdt Telefonmøde i TU den 12. marts 2020 –  

Der er truffet endelig beslutning om at indstille al turnering fra 
2.division og nedefter med virkning fra 11. marts 2020 kl. 23.59. 
Der vil blive udsendt nærmere fællesinformation til foreningerne 
om konsekvenserne til op/nedrykning samt aflysning af Ungdoms 
DM. 

    
Punkt 3 Op/nedspil – mellem 2.division nr. 2 – det særlige puljespil 
 Der er en risiko for, at der ikke er noget oprykningsberettiget hold til 

deltagelse i det særlige puljespil mellem de 3 nr. 2 i 2.divisionspuljerne. 
 
 Såfremt der i 2.division damer pulje 1 kun er 2.hold, der er placeret mellem 

nr. 2-4, så er der ikke nogle oprykningsberettigede hold mellem de 4 øverst 
placerede hold i rækken jf. Propositionernes § 10.2 b). 

 Det særlige puljespil skal således afvikles mellem de 2 som nr. 2 i pulje 2 og 
3. 

  
  Afgørelse 

Såfremt den konkrete situation opstår, fastholdes det særlige 
puljespil mellem de 2 deltagelsesberettigede hold i pulje 2 og 3 
med 1 ude og 1 hjemmekamp jf. de udmeldte terminer. 

   
      SHA underretter snarest de mulige deltagere herom. 
 
 
Sager til orientering/drøftelse:  
 
    
Punkt 4 DM Ungdom 
 Status på arrangørforeninger med forbehold for udviklingen. 
  



 

 DM U-17/U-19 drenge placeret hos FHF i Gudme i samarbejde med GOG 
 Håndbold 
 
 DM U-17/U-19 piger placeret hos HRØ i Roskilde i samarbejde  med 
 Roskilde Håndbold 
 
 JHF og HRØ, som skal aflevere holdene til DM, håndterer evt. kommende 
 kvalifikationskampe. 
 
 Hvem er TU repræsentanter: 
 BK i Gudme /JA i Roskilde/AF besøger begge steder. 
 
 HRØ v/ Per Jensen er vagthavende på indberetninger/protester. 
  
 Jens Risum er vagthavende i Disciplinærinstansen for øvrige rækker. 
 
 Dommere 
 DHF´s dommerudvalg vælger dommerne til kampene, som også er de 
 bedst egnede, som fløjter rækkerne til hverdag 
 
 Medaljer og pokaler er d.d. afleveret til de 2 arrangørforbund. 
 
 Mulighed for Live-streaming, jf. Drejebogen. 
 
 
Punkt 5 Køreplan Fællesmødet lørdag den 18. april 2020 
 TRE-FOR Arena i Kolding er reserveret. Formålet er at evaluere de 2 
 hovedområder og  modtage input fra mødedeltagerne: 
 

 Dispensationsreglerne (stk. 3.2 – 3.3. – 3.4) 
 
 Spiludvikling (Spiludvikling i egen årgang/ældre årgang) 

 
  
 Det er ikke et beslutningsmøde, men TU vil forholde sig endeligt til de 
 indstillinger, der måtte udmunde af fællesmødet på sit ordinære 
 møde mandag den 20. april 2020.  
 
 Indstilling skal være klar til DHF´s Bestyrelsesmøde senest 10 dage før 
 den 11. maj 2020, dvs. senest 1. maj 2020. 
 

Som en konsekvens af udviklingen omkring virus situationen i DK og 
myndighedernes anbefalinger, har TU formanden besluttet at 
udsætte Fællesmødet indtil videre. 
SHA melder ud. 

 
 
Punkt 6 Turnering/Pokalturnering 
  
 Spørgsmål BN 



 

 Undrer sig over, at der i 3.dh. er konstateret oprykningsforbud til et hold, 
 hvor der er tildelt en aldersdispensation. Man må ikke have 
 dispensationsspillere i 2. og 3.division seniorrækkerne – kun øverste 
 lokale rækker. Misvisende rækkeinformation, som forvirrer rækkens øvrige 
 foreninger. Hvad er der sket. 
 Der er tale om en Systemfejl fra JHF´s side. 
  
 Pokalturnering 
 DHF´s administration har udsendt en anbefaling til administrative 
 forbund/region om, at de bør følge udviklingen nøje og de til enhver tid 
 aktuelle anbefalinger fra myndighederne omkring antal tilskuere/kampe.  
 Man er nået til runde 6 i pokalturneringen, hvor Liga/1.divisions  hold 
 indtræder. Vigtigt at understrege, at forbuddet mod  tilskuere i Liga og 
 1.division indtil videre alene er givet til de 2 øverste rækker i den ordinære 
 turnering. 
 
 
Punkt 7 Eventuelt 
 AF – har via en konsulent modtaget en foreningshenvendelse vedr. U9 
 reglerne, hvor der spilles på kortbane. 
 Generel drøftelse – Det er vigtigt at fastholde, at intentionen med skærpelse 
 af kortbanereglerne er, at  målvogteren ikke må gå med i angreb eller gå ud 
 af målfeltet. Tidligere måtte målmanden ikke gå over midterlinjen, men da der 
 ikke længere er markeret midterlinje på kortbanerne, betyder det, at en 
 redning fra målmanden ikke må efterfølges af at  målmanden går ud af feltet 
 for at hente bolden- TU fastholder, at der så skal fløjtes frikast til 
 modstanderen.  
 AF svarer foreningen. 
  
  
 NILI – styregruppe vest bemærker, at der er rigtigt mange kampe i U-19 
 Ligaerne og det betyder, at deres 2.divisionsdommere som påsættes til 
 denne række, er blevet ekstra belastet af kampmængden. TU er spurgt til, om 
 det er i orden, at man påsætter dommere fra 3.division, som står på spring til 
 at skulle op i 2.division.  
 Det er en beslutning, som skal træffes i DHF dommerudvalg/respektive 
 styregrupper. Men TU anbefaler, at det er de bedste i næste gruppering, som 
 påsættes. 
 NILI svarer styregruppe vest. 
  
  
 
 
Med venlig hilsen  
Dansk Håndbold Forbund  
 
Anders Fredsgaard    /  Søri Haslund 
Formand for DHF´s Turneringsudvalg   Sekretær 


