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Sager til
beslutning
Punkt 1
Punkt 2

Godkendelse af referat fra tlf. møde den 29. maj 2017
Godkendt
Mødekalender – sæson 2017/2018 – med gæster fra
ekspertgruppen vedr. børne- og ungdomshåndbold samt.
Torsdag 30. november 2017
Tirsdag 30. januar 2018
Tirsdag 20. marts 2018

Punkt 3

DM Ungdom – gruppering køn/årgang
Der er positiv opbakning fra HRØ, JHF, FHF om at afvikle U-16/U18 Drenge sammen, U-16/U-18 Piger sammen, mens U-14
afvikles uændret Piger og Drenge sammen.
HRØ er blevet kontaktet om ikke at afholde DM for ungdom i
samme weekend, da nogle klubber har hold med til flere ungdoms
DM.
Enighed om at se på mulighederne fremover.
DM for ungdom ligger dog fast i samme weekend 21.-22. april
2017/18.
SHA melder ud til CH/Tuborg.
•

Godkendt – U-16/U-18 Piger afvikles sammen
og U-16/U-18 Drenge afvikles sammen.

Sager til
drøftelse og
orientering
Punkt 4

Puljeinddeling – antal hold i 2. & 3. division
TH og FS har drøftet forskellige modeller for fordeling af antal hold
i 2. & 3. division. TU skal tage stilling til om, det er Storebælt, der
skiller vest/øst i forhold til antal hold i puljerne.
Skal man vægte, at der er lige mange hold (12) i puljerne,
økonomi, eller udelukkende lade øst puljerne bestå af hold fra øst
og fordele fynske hold i vest puljer.
Dette punkt skal drøftes på et senere TU møde og udmunde i en
endelig stillingtagen, hvorfor parterne bedes overveje fordele og
ulemper til næste behandling.
TH opfordrer desuden HRØ, FHF og JHF til at undersøge i eget
bagland hvorvidt foreningerne i 2. og 3. division er interesserede i
indførelse af opbrydning til jul, og om de er tilhængere af at afvikle
turneringen i 5-6 holds puljer, eller om man ønsker at afvikle
turneringen som hidtil.
Punktet genoptages på et senere TU møde i denne sæson.
U18/U-21 reglen
TU finder nødvendigt at finde en løsning på den udfordring, at
Ligaholdene i turneringsfri perioder (pga. internationale
mesterskaber) har mulighed for at rykke flere U-spillerne ned på
deres 2. hold og derved forstærke underliggende hold og udspille
modstanderne.
Det giver ulige vilkår for 2. holdnes modstandere og ændrer
styrkeforholdet i forhold til kampene mod de øvrige hold i 2.
division. Det er meget afgørende på stillingen, for de hold som
risikerer at skulle møde ligaholdenes 2. hold og i sidste ende gøre
en forskel i op/nedrykning.
Man bør overveje tiltag for at forhindre en uhensigtsmæssig
udnyttelse. En idé kunne være at udtage 2 navngivne og faste Uspillere, der som de eneste må rykke ned og spille på foreningens
2. hold i den pågældende periode.
NILI minder om, at TU har en aftale med DF-Håndbold om at
evaluere på U-reglerne og der bør derfor fremlægges
fordele/ulemper samt muligheder på området til denne evaluering.
TH foreslår, at TC inviteres til næste TU møde for en drøftelse af
området.

Punkt 5

Ulige Årgange
Punktet drøftet under lukket del.

Punkt 6

Ny Select bold
TH orienterer om den nye Select bold med grip-belægning, som er
udviklet og andre leverandører følger efter.
DHF´s bestyrelse vil have testet bolden især indenfor ungdom,

inden man vil træffe beslutning om en tilladelse til at anvende
bolden.
JK – informerer om, at boldens størrelse og hårdhed er et emne
som også undersøges i IHF-regi i forbindelse med den store
fokus, der er omkring de mange hovedskader.
Punkt 7

Turneringsplanlægning 2016-2017
DM Ungdom – evaluering fra sidste DM.
Alle 3 stævner blev afviklet på bedste vis af arrangørforeningerne
og forløb uden problemer.
Fordeling af U-16/U-18 piger sammen og tilsvarende på
drengesiden blev taget godt imod af de deltagende foreninger.
Denne iagttagelse gør, at DHF´s TU jf. punkt 2 nu har besluttet at
fortsætte denne inddeling. Der ændres ikke på DM for U-14, der
afholdes samlet som beskrevet i Propositionerne.
Rollen som observatør ved Ungdoms DM i U-16/U-18 årgangene
har været drøftet med DHF´s DU. Man er enige om, at der alene
er tale om en udviklingsopgave, for de dommeransvarlige, som
påsættes ungdoms DM.
Tilsvarende er det meget vigtigt, at de dommere som påsættes til
ungdoms DM, følger de regler, som der dømmes efter i den
ordinære turnering på årgangen – ikke efter reglerne på senior
Liganiveau.

Punkt 8

Administrerende forbund
Holdudtrækninger
3 udtrækninger i 3.dd. og 1 udtrækning i 3.dh.
Erstatningshold indsat i 3 ud af 4 udtrækninger indenfor tidsfristen
for indsættelse af erstatningshold – 1 pulje i 3.dd. spiller med 11
hold.
Da reserveholdslisten for 3.dd. var udtømt, indsatte JHF et hold
fra JS og det gav efterfølgende ballade blandt flere JHF
foreninger.
Der rejses endnu en drøftelse omkring de seneste vedtagne
principper for reserveholdslisten om, at foreninger udenfor listen
skal kunne søge om en ledig plads.
PJ – Der mangler tydelige regler for hvilke kriterier, der skal
vælges ud fra, såfremt man skal kunne tilbyde hold udenfor
reserveholdslisten en ledig plads og samtidig undgå selvskabte
problemer.
PJ, TH - Hvis der ikke er flere hold at tage af, så må man spille
turneringen med et hold færre. Det er vigtigt at bevare kvaliteten i
rækkerne.
NILI – foreslår at man lokalt laver egne reserveholdsliste til at
fylde op i 3.division, hvis alle andre muligheder på listen er
udtømte. NILI fremsender et forslag til udvalget.

TH – problematikken med de mange holdudtrækninger i 3.division
er et fælles problem som bør drøftes med Divisionsforeningen
Håndbold, som bør tage et medansvar.
For mange af de hold som trækker sig, primært 2. hold, handler
det om manglende spillere. Det er bekymrende og det kan ikke
udelukkes, at der en sammenhæng med, at der må være 16
spillere i Liga og 1.division - tror det har en indvirkning og er med
til at give færre spillere til de øvrige hold.
Øvrigt - ny hjemmeside.
Ingen bemærkninger
Punkt 9

Turnering 2018-2019
Tid til planlægning – planlægningsskema – programskemaer. Skal
være på plads inden næste TU møde i november.
BN indkalder administrationerne for udarbejdelse.
DM Ungdom den 21.-22- april 2018
Geografisk placering
JHF – U-18/U-16 Drenge
FHF- U-18/U-16 Piger
HRØ – U-14 Piger/Drenge

Punkt 10

Landspokalturneringen
Forslag fra DHF´s administration:
Sidste afviklingsdato for udsatte kampe i runde 6 fastsættes til 1.
juni 2018.
Godkendt

Punkt 11

Reglementer – Propositioner
Ændringer/rettelser til turneringsreglementet samt bøde og
gebyrlisten har været nødvendigt.
Kriterier for reserveholdsliste – emnet blev kort berørt under punkt
8. Afventer fornyet drøftelse af emnet på næste TU møde.
Opsamlingsliste
Drøftelse af regler for det særlige puljespil i opspillet til 1.division.
Det skal afdækkes om der er økonomisk merudgift ved at sige ja
til at spille efter 1.divisionregler og skal puljespillet være omfattet
af alle regler eller kun nogle enkelte (16 spillere, TTO, m.v.) Hvis
det betyder økonomisk merudgift, så fastholdes, at der skal spilles
efter reglerne, som i den ordinære turnering.
SHA undersøger.
Spilletilladelse for spillere med anden etnisk baggrund født i
Danmark samt flygtninge. Det er et aktuelt område. Der er faste
retningslinjer på området beskrevet i de internationale spilleregler.
Indtil videre håndteres internationale klubskifter iht.
retningslinjerne.
SHA – der er ikke gebyrer på spillere med flygtninge status, ej
heller på spillere med andet statsborgerskab, der er født og

opvokset i Danmark eller som aldrig har spillet håndbold før i et
andet land.
Undersøg hvad de gør i fodbolden.
JK og SHA undersøger nærmere.
Punkt 12

Eventuelt
PJ – Oldies aldersgrupperne skal drøftes, da uhensigtsmæssigt,
at aldersgruppen spænder fra 30érne op til spillere, der er omkring
de 60 år. Der er stor forskel på niveauet og det opleves, at spillere
stopper ved denne ulighed. Opfordrer udvalget til at overveje,
hvorvidt der er behov for at indføre yderligere Oldies årgange.
JHF har ikke Oldies rækker.
Punktet udsættes til videre drøftelse på næste møde.
Drøftelse af Turneringsreglementet vedr. regler for
aldersdispensation.
Intentionen med, at holdet nu kan blive rækkevinder, selvom der
spilles med aldersdispensation, er at de pågældende spillere er
bundet til det hold, de har fået dispensation til at spille på.
TH – TU reglementet bør drøftes endnu engang.
Er det blevet som det var tiltænkt. Er der nogle bestemmelser,
som uhensigtsmæssigt er røget ud.
JK- takker for at måtte deltage i mødet. Understreger, at udvalget
endelig må tage kontakt, hvis der er særlige ting, han som
kontaktperson kan bringe videre i bestyrelsen.

Lukket del
SHA – 11. oktober 2017

