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Deltagere: Niels Lindholm (NL) JHF, Bjarne Knudsen (BK) FHF, Jørgen Alnor
(HRØ), Brian Nielsen (BN) FHF og Søri Haslund (SHA) DHF som referent
Gæst: Morten Henriksen og Flemming Dam Larsen, DHF
Afbud: Troels Hansen (TH) DHF, Frank Bjerregaard (FB) JHF og Per Jensen (PJ)
HRØ
Dagsorden (åben del)

Sager til
beslutning
Punkt 1

Godkendelse af referat fra mødet den 30.november 2018
Godkendt

Punkt 2

Terminer for Ungdoms DM næste sæson 2018/2019
Turneringen slutter sidste weekend i marts 2019. Derefter følger
en weekend som normalt anvendes til at finde de endelige
deltagere i U-14 og endelig ligger påsken midt i april 2019.
Derudover er der international landsholdsuge på herresiden i
midten af april 2019. Der er et ønske fra elitedelen om at man på
drengesiden ikke lægger U-16/U-18 DM i den internationale uge.
Der er ingen grund til at pigerne skal vente, hvorfor der er
enighed om at dele op og afvikle forskudt.
Godkendt:
•
16/U18 Piger afvikles i weekenden den 13.-14. april
2019 – arrangør JHF.
•
16/U18 Drenge afholdes i weekenden den 27.-28. april
2019 – arrangør HRØ.
•
M U14 den 27.-28. april 2019 – arrangør FHF.

SHA underretter distriktsforbundene og opdaterer TU kalender

Sager til
drøftelse og
orientering
Punkt 3

U21/U18 Særreglen
Tanken med særreglen har fra start været, at det var en eliteregel.
Siden har man udvidet lokalt på breddeområdet.
MH – U21 reglen er meget vigtig, så elitespillere kan fortsætte
med at udvikle sig på højeste niveau rundt om i eliteklubberne.
Spillerne får meget kort spilletid, andre gange slet ingen, derfor vil
det være et stort tilbageskridt for deres udvikling, hvis man sletter
reglen, så de ikke længere må spille på et lavere rangerende hold.
Det er så ærgerligt at nogle unge spillere skal låses og ikke få lov
til at spille kampe i f.eks. en turneringsfri periode på liga/1.division
Det er kampene som udvikler talenterne og giver dem erfaring.
MH - Herresiden – Alle eliteklubber er glade for reglen. Der
opleves et svingende niveau i 1.division. Konsekvensen er, at
spillerne anbefales at skifte, så de får den nødvendige
spilletid/udvikling/erfaring.
Tilsvarende er gældende for U18 drengespillere.
Men her er det nødvendigt at forstå hvor vigtigt det er, at spillerne
får lov at spille deres ungdomstid færdig, samtidigt med at de får
den nødvendige udfordring på et teknisk højere niveau.
FL – Damesiden – mange spillere vil have gavn af at komme med
og lære. Derfor er en fleksibel ordning fortsat meget tiltrængt.
Man er til gengæld ikke begejstret for begrænsningen af 2 spillere.
Man kan ikke umiddelbart se ulempen ved at gøre antallet på 2
frit.
NILI – problematikken som 2. holdenes modstandere giver udtryk
for, er de perioder hvor ligaholdene ligger stille pga. int.
mesterskaber. Reglen kan betyde noget i forhold til nedrykning af
spillere til foreningernes 2. hold for at redde sig i rækken.
JA – HRØ har ikke opfattelsen af konkurrenceforvridning og
mener også, at hvis resten af rækkens hold ikke kan slå 2.
holdene selvom de har 2 U spillere med (som ikke får reelt meget
spilletid på ligaholdene), så er de ikke klar til en oprykning.
MH – man kan også meddele et max antal kampe pr. spiller under
U18 for at begrænse evt. misbrug/overbelastning.
MH giver udtryk for, at man er indstillet på at gå i dialog med
klubberne mod misbrug af enkelte spillere.

Afslutningsvis:
MH - Blåstempling af en mere fleksibel ordning på særreglerne er
ønskeligt.
Ulige Årgange
Generel og kort drøftelse af mulige scenarier ifb. med
efterskoleproblematikken samt om udkommet ved ulige årgange
på drenge/pigesiden.
Punkt 4

Fremtidig turneringsplanlægning ungdom
Landsholdsdelen håber på fremover, at TU i planlægningen af
ungdomsturneringen vil sikre en friholdelse af terminer til TT og
landsholdsaktiviteter primært for U-16/U-18 Liga og 1.division. Det
har især været en udfordring i januar efter ombrydningen.
Dette vil TU gerne imødekomme, når der næste gang skal
planlægges ungdomsturnering på de 2 øverste eliterækker. Der vil
være mulighed for at se på en justering til turneringen 2019/20.
Dette arbejde påbegyndes i efteråret 2018. Administrationerne
skal have TT terminer m.v. til efteråret. MH og SHA ansvarlige for
en koordinering.
MH - Liga og 1.division ungdom elite er blevet en helårssport (U16/U-18) derfor er det vigtigt, at man tilpasser
turneringsterminerne så eliten spiller i en længere periode.
FL – det er et stort ønske, at de bedste Liga ungdomsrækker
bliver afviklet over en længere periode. Lige nu varer
ungdomsturneringen samlet ca. 4 mdr.. Elitespillerne har både
pokalkampe, landsholdssamling, vinterferie, påske, DM m.v.
indenfor en meget sammenpresset periode.
Man kan også vælge at lade de bedste eliterækker gå tilbage til at
spille lige ud turnering. (Liga og 1.division ungdom).
Ikke landsdækkende men opdelt i øst/vest.
Man kan også spille 3 kampe mod hinanden.
Elitedelen anmoder om opbakning til at der ikke spilles
turneringskampe dagen før og dagen efter en TT samling.
BN foreslår en tilføjelse til reglerne om, at kampene ikke kan
placeres dagen efter en TT periode.
SHA opdaterer opsamlingslisten.
Det vil være bedre at skille eliteprogrammet fra
breddeprogrammet, idet det er landsholdsledelsens klare
opfattelse, at spillerne i U-16 alderen allerede har valgt om de vil
spille breddehåndbold eller elite. Derfor er de også indstillet på, at
håndbolden tager meget af deres tid og hvis turneringen vil
komme til at løbe over en længere periode.

Punkt 5

Eventuelt
NILI – tilpasning af TU reglementet skal snarest ske.
Administrative chefer bedes følge op inden næste møde i marts.
BN tager aktion.

Rulleplan afholdelse af Ungdoms DM – fordeling. Taget til
efterretning.
MH – 7-6 reglen. Reglen ses anvendt helt ned i børnerækkerne
og burde ikke være tilladt her.
Det kan være meget afgørende i børnerækkerne, hvor en
træner/forening KUN spiller for at vinde i stedet for at udvikle og
derfor tager målvogteren ud og giver en anden spiller
målvogtertrøje på. Så udnyttes redskabet imod hensigten når man
taler børnehåndbold.
NILI – Bør drøftes med Børnefaggruppen.
Niels Snakker med Betina.
Følgende bilag eftersendt til mødet d.d. - behandling
udsættes til næste møde efter aftale med TH.
JHF forslag til reserveholdsliste til at fylde op i 3.division, hvis alle
andre muligheder på listen er udtømte.
Dispensationsansøgning fra HRØ til mix hold senior fra serie 2 og
nedefter – drøftelse og behandling udsættes til næste møde.
Næste møde i TU den 20. marts skal flyttes. Afbud fra NILI og BK.
SHA følger op.
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