
 

Brøndby den 7. december 2021 
 
 

Referat TU-møde  
 
Tirsdag d. 7. december 2021, kl. 19.00 Team-møde  
 
 
 
Deltagere: Anders Fredsgaard, Niels Lindholm, Bjarne Knudsen, Jørgen Alnor, Heidi 
Hansen, Brian Nielsen, Per Jensen og Søri Haslund som referent. 
 
 

Dagsorden   
   
Sager til beslutning:  
 

   
Punkt 1 Godkendelse af referat fra møde 27. oktober 2021 

 godkendt 
 
Punkt 2 Godkendelse af regelrettelse § 3.2 c) DHF´s Turneringsreglement for 

øvrige rækker.  
Der er tale om en fejltekst som skaber uklarheder. 

 Litra c fjernes. Tekst ændres - udgår. 
 
Punkt 3 Godkendelse af regelrettelse § 3.5 c) DHF´s Propositioner for øvrige 

rækker 
Fejl i formulering i reglerne omkring Team time-out. Det er obligatorisk at 
anvende de grønne time-out kort i Ungdomsligaerne. Passus om 
automatisk time-out knapper har sneget sig ind i teksten i reglementet ifb. 
med tilretning og det skaber uklarheder i praksis. 
Der skal alene spilles med grønne time-out kort. 
 
I forhold til slutkampene i op/nedspilskampene mellem 1.division og 
2.division, er det på den ene side et krav i 1. division, at der er installeret 
time-out knapper, men der spilles ikke med time-out i rækker under 
1.division. Op/nedspillet afvikles mellem 2 hold, der i den ordinære 
turnering er omfattet af forskellige reglementer, hvorfor det skal sikres, at 
der er klarhed på reglen i forhold til Team time-out. 
AF kontakter FS mht. dette punkt og efterfølgende fremsendes 
formulerings forslag til TU for godkendelse: 
 
Derudover oprettes og indskrives bemærkninger til propositionerne om, at 
på spillesteder uden elektronisk time-out, gives der automatisk 
dispensation til at afvikle med grønne time-out kort. 

 
Dette gøres for at undgå klager over, at man spiller med elektronisk time-
out i den ene kamp og ikke i den anden kamp eller omvendt. Det samme 
ville være tilfældet, hvis anlægget ikke fungerer på et spillested, så 



 

meddeler DHF´s administration midlertidig dispensation til at anvende de 
grønne time-out kort. 
 
 

 Korrekt formulering: 
 

”Reglerne om Team Time Out i dette reglement er alene gældende 
i kampene i U-17 Liga, U-19 Liga og i slutkampene i op/nedspillet i 
senior mellem hold fra 1. division og 2. division. 
Der spilles med grønne time-out kort.  

 
Dog kan der i slutkampene i op/nedspillet i senior mellem hold fra 
1. division og 2. division spilles med elektronisk Team Time Out 
efter Ligareglementets bestemmelser, hvis der er installeret 
elektroniske time-out knapper på spillestedet.” 
 
 

 
Sager til orientering/drøftelse:  
 
 
Punkt 4 Opfølgning fra Fællesmødet den 20. november 2021 i Kolding 
 Vedr. Spiludvikling og dispensationsregler 
 
 Notater fra fællesmødet og gruppearbejdet modtaget d.d. 
 Man oplevede en god dialog i arbejdsgrupperne og har modtaget flere 

positive tilbagemeldinger fra flere af deltagerne, der har været glade for at 
blive inddraget i fortolkning til reglerne.  

 Der var overordnet enighed i tilgang til de 2 store områder. 
 
 PJ – fremsender nyt oplæg med bedre overblik inden næste TU møde i 

januar inkl. tidligere fremsendte JHF-punkter. 
  

Næste møde skal derfor allokeres til udelukkende gennemgang og 
opdatering af reglerne omkring spiludvikling og dispensation. 

  
 
Punkt 5 Holdfællesskaber 
   
 Fordele og ulemper skal belyses. 
 Det er et stort område og for at sikre at nå i mål og få vendt alle vinkler, 

skal der afsættes god tid til at gennemgå og tilrette reglerne for 
holdfællesskaber på U15 og nedefter på alle niveauer. 

  
AF og SHA indkalder til HF møde en dato slut januar.   

 
Udpegning af TU medlem til arbejdsgruppen omkring 
eliteholdfællesskaber U17-U19 området. 

 Anders Fredsgaard repræsenterer TU 
 
 



 

Punkt 6 Eventuelt 
 

Klubskifteregler 
JA – har fået klubspørgsmål til forskellen på klubskiftereglerne for U17 
spiller på 30 dage + 2 kampe i forhold til hvis spilleren skifter til en 
seniorklub, hvor karantænen kun er 30 dage (10 dage hvis man bliver 
kontraktspiller.) 

 Fortolkning meldes tilbage via JA. 
 

Udsatte kampe som ikke kan nå at blive afviklet inden ombrydning 
vejrlig/Covid 
Man må stille med de spillere, man har til rådighed. Og kan man ikke stille 
hold, må man enten aftale en ny spilledato hvis dette er muligt inden 
ombrydning / eller melde afbud med tab af kamp til følge. 
I isolationsperioden/testperioden ved COVID, skal holdene dog appelleres 
til at hjælpe med ny dato, der rammer udenom testperiodens varighed. 
 
NILI- en masse kampe er aflyst og flyttet pga. vejrlig. Hvis holdene ikke 
kan blive enige om ny dato, hvad gør man så! – så erklæres kampen som 
værende tabt for det hold, der ikke kunne spille kampen.  

 
§ 8.7 i TR - Reglen om kørsel til modsatte kamp 

 Omstændighederne lige nu med udsatte kampe pga. vejret og COVID, gør 
at en del kampe ikke kan nå at blive afviklet inden afslutning på 1. 
halvsæson. 
Hvad er TU´s holdning til hvis hold kræver godtgørelse for den omvendte 
kamp. 

  
Der står i reglen, at afgørelsen/vurderingen ligger hos turneringsledelsen 
(administrationerne). 
 
TU´s holdning er, at der ikke kan kræves godtgørelse ved kampe, som 
ikke kan nå at blive afviklet inden ombrydning, hvis den ikke afviklede 
kamp, skyldes enten vejrlig eller COVID. 

  
Enigt TU - Ingen omkostninger ved ikke afviklede kampe pga. 
Covid/vejrlig, men alene tabt kamp, til det hold, som ikke er mødt 
frem.   

   
Planlægningsskema for DT. 

 Opfølgning fra sidste møde omkring planlægningskalenderen vedr. 
ombrydning. 
Administrationerne er nået til enighed om, at der godt kan arbejdes ud fra 
forskellige frister. 

 
 Terminer for Talenttræning 

NILI påpeger udfordring med, at TT terminer er placeret i den sidste 
spillerunde før ombrydning.  
Det er TU´s opgave at håndtere turneringsproduktet på bedst mulige måde 
og på alle måder ønskeligt, hvis TT kunne placeres i weekenden efter 
sidste spillerunde før ombrydning.  



 

 
Det er en stor planlægningsudfordring, at de sidste og afgørende kampe i 
1. halvdel skal flyttes for de hold, der får udtaget spillere til TT. Der er ikke 
mange muligheder for andre spilledatoer i turneringsprogrammet og 
kampene er meget ofte afgørende for hvilke hold der rykker op/ned til 2. 
halvdel. 
 
AF – foreslår at kontakte EU for fremadrettet at ændre på terminer for TT i 
december 2022, således at sidste spillerunde kan gennemføres uden 
flytninger. 
AF kontakter Søren Frydendal med anmodning.  
 
 
Næste møde i TU er den 10. januar 2021 i Odense. 
 
  

 
 
Anders Fredsgaard    /  Søri Haslund 
Formand for DHF´s Turneringsudvalg   Sekretær 


