Solrød den 20. april 2020

Referat TU-møde
Mandag d. 20. april 2020, kl. 18.30 afholdt som Team-møde.

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

Dagsorden
Sager til beslutning:
Punkt 1

Godkendelse af referat fra mødet den 10. marts 2020
Godkendt

Punkt 2

Ny udsat dato for 6. runde af LP skal besluttes
Administrationen foreslår inden udgangen af uge 35 som foreløbig dato.
Afventer udviklingen i myndighedernes udmeldinger 10. maj. Man er også
nødsaget til at afvente hvornår vi skal være færdige til at overgive hold til
slutrunderne.
Justeres i turneringskalenderen, så snart det er muligt.
Beslutning:
Udskydes til efter 10. maj, når vi ved mere om situationen.

Sager til orientering/drøftelse:
Punkt 3

TU kommissorium
AF orienterer kort om kommissoriet.
Der er nedsat task force grupper, der bl.a. skal arbejde med turneringen og
en gruppe, der arbejder med elitedelen.
Mail udsendt til foreningerne, hvis de måtte have spørgsmål eller lignende
til turneringen, så kan de skrive til særligt oprettet Covid19-mail.
NILI påpeger, at der er mange interessenter på området, men man skal
huske kommandovejen gennem foreningerne fremfor subjektive
holdninger/input.
Det er meget vigtigt, at der sikres en koordineret udmelding fra disse
taskforce grupper, når der træffes beslutninger om kommende turnering
m.v.

Punkt 4

Turnering 2020-21
Der er mange scenarier, der skal tages med i betragtning.
Vi skal have lavet nogle forskellige TU planer afhængigt af forskellige
scenarier. Nuværende turneringskalender er plan A.
Det er vigtigt at give foreningerne/trænerne rimelig tid til at starte op med
spillerne og den fysisk træning op til turneringsstart. f.eks. 4-6 uger før start,
hvis det er muligt, når myndighederne åbner op og giver lov til indendørs
kontaktsport.
Ungdom:
Mange konfirmationer udsat til efter sommerperioden. Det er forskelligt fra
landsdel til landsdel. Her er der enighed om at man ved sammenfald må
udvise fleksibilitet, så kampene kan flyttes til hverdage.
Skal der afvikles niveaustævner, - er der plads til det eller kender man
holdenes niveauer i forhold til rækkeindplaceringer. Skal der være fri
tilmelding!
NILI redegør for hvilke turneringsmæssige overvejelser man har gjort sig i
JHF.
HRØ og FHF håber at kunne afholde niveaustævner som hidtil. Men er ikke
nærmere en startdato endnu. Som udgangspunkt håber man at kunne
fastholde nuværende skabelon.
I alle områder er der en plan for aktiviteter efter åbning. Planen afhænger af
startdato og i takt med at startdato rykkes, ændres planerne, så vi kan tilbyde
en turnering så normal som mulig, og samtidig tage hensyn til senere opstart,
konfirmationer i efteråret og at breddeturneringen slutter til påske 2021. De
enkelte områder melder deres turneringstilbud ud for lokale rækker, når
startdato er kendt.
Fleksibilitet bliver et nøgleord for alle parter, så vi kan få lavet en god
turnering, men samtidig tage hensyn til de udfordringer, der dukker op. Alt er i
spil. Ved åbning i august vil det være muligt at lave en turnering tæt på det
normale, dog med hensyn til flyttede arrangementer, mens en senere åbning
kan betyde tiltag som f.eks. færre hold i puljerne, en ligeud turnering,
enkeltkampturnering, en senere slutdato i nogle rækker eller lignende. Alle
ændringsforslagene er i spil og koordineres med DHF`s Covid19 Task Force.
Både i kreds- og i talenttræning er det et ønske at kunne fastholde så mange
datoer som muligt fra den oprindelige planlagte kalender. TU har gjort alle
parter opmærksom på, at ingen kender vilkårene for terminer for turneringen
endnu. Men man har regler på området i forhold til kampplacering op til en
talenttræning, hvis det bliver nødvendigt. Alle parter er blevet bedt om at vente
med udmeldinger og give rimelig tid, så hverken klubber eller spillere presses
til aktiviteter før der åbnes op for træning.
Task force – elite
AF oplyser, at her afventer man udmelding fra møde i EHF på torsdag. TU
vil gerne tage hensyn til denne gruppe i et fleksibelt format. Bliver
mesterskaberne flyttet og hvor til? – det skal man vide inden man komme
videre.

TU kalender 2. og 3. division - alternativt
Hvis man bliver rigtigt presset på tid, så kan man i yderste tilfælde vælge at
forkorte turneringen til kun at mødes 1 gang og evt. skubbe turneringens
afslutning til senere i april.
Man er afhængige af de øverste rækkers kalender. Jo længere tid man
skubber turneringens opstart, jo vanskeligere bliver samspillet også
omkring op/nedspil m.v.
TU er enige om, at man er nødsaget til at afvente mere udmelding fra
myndighederne samt fra EHF inden man kan tage stilling og beslutte
noget som helst.
Generelt har vi en gældende skabelon, men man kender bare ikke
hvilken dato, skabelonen starter fra.
Holdfællesskaber – frist for anmeldelse – er der behov for at ændre fristen.
JHF anbefaler at være fleksible på anmeldelsestidspunkt.
HRØ mener endelige tilmelding er efter niveaustævnerne.
Man når til enighed om, at HF skal anmeldes samtidigt med
tilmeldingsfristen (14 dage før TU start).
2. og 3.division er stadigvæk 1. juni jf. TR, da der er tale om lukkede
rækker.
TU enige i at fastholde bestemmelserne i TR, at nye HF max. må have
deltagelse af 4 foreninger. Hvis der tidligere er dispensation på antal
foreninger til eksisterende HF, bortfalder denne i tilfælde af ændringer.
Derefter er det efter TR gældende bestemmelser på max 4 foreninger.
Reservehold – frist for indsættelse fleksibelt til 14 dage før turneringsstart.
Justeres i tilfælde af senere opstart.

Punkt 5

Reglement og propositioner
Generelt ønsker TU ikke at træffe beslutninger om ændringer til TR/PROP
uden at have foretaget en reel evaluering efter år 1. Derfor håber man
fortsat på, at der kan afholdes et fællesmøde inden sommerferien, se punkt
6.
AF oplyser, at han har forespurgt om det vil være muligt at få nogle
regelændringer igennem til vedtagelse senere end normalt, så vi kan nå at
fortage høring blandt TU relevante faggrupper.
AF søger bestyrelsen om udsættelse af indstilling til ændringer til
TR/propositioner.
Ændringsforslag som ikke direkte vedrører spiludvikling og
dispensationsregler jf. opsamlingslisten kan sagtens laves færdig.
SHA efterlyser i den sammenhæng bilag til stk. 8.4 omkring differentierede
antal spillere på et fremmødt hold i forhold til aldersgruppe - PJ/BN sender
til SHA.

Punkt 6

Fælles TU møde i 2020
Der er en del omkring dispensationsreglerne og
spiludviklingsreglerne som skal drøftes på et TU-Fællesmøde for
afklaring til og omkring fortolkningen af disse.
Fællesmødet er som bekendt udsat indtil videre. Der arbejdes på et nyt
fællesmøde i en eller anden form, hvor en tilpasning af mødedeltagere
(antal) ud fra myndighedernes anbefalinger på forsamlinger skal i
betragtning. Afventer udmelding 10. maj.
AF og SHA følger op på en mulig dato snarest muligt efter 10. maj.

Punkt 7

Eventuelt
HRØ har kigget på den nye puljeinddeling. I 2.division herrer er der 13 hold fra
øst, så der skal ses på lodtrækning.
2DD – 2 hold fra FHF i øst.
3DH – 1 hold fra FHF i øst.
SHA - Der mangler 1 hold i 2DD pga. 1 udtrækning i sidste måned –
reserveholdslisten tages i brug.
AF – Håber der er styr på halbookninger i hhv. JHF, FHF og HRØ for så vidt,
det er den tid på året.
SHA – beder HRØ og FHF om ved lejlighed at tilbagelevere medaljer fra
ungdoms DM. Det er kun muligt at genbruge medaljerne, men pokalerne kan
ikke genanvendes, så de må også gerne returneres.
AF - I forhold til COVID-19 skal det meldes ud, at opdatering/tilretning af vores
TU kalender afventer udmelding fra myndighederne samt EHF. Der ligger ikke
noget konkret omkring datoer, men vi skal nok tage hensyn til, at holdene får
en passende opstartsperiode inden turneringen starter op.

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

