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FHF, Brian Nielsen (BN) FHF, Per Jensen (PJ) HRØ og Søri Haslund (SHA) DHF
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Forhåndsafbud: Jørgen Alnor (HRØ)
Dagsorden (åben del)

Sager til
beslutning
Punkt 1

Punkt 2

Godkendelse af referat fra mødet den 30. januar 2018
Godkendt
Dispensationsansøgning
HRØ søger om dispensation til at indføre MIX håndbold på
seniorplan ved anvendelse af damespillere på herrehold fra serie
2 og nedefter.
Enighed om at produktet skal være et breddetiltag som et
turneringstilbud til foreninger i særlige geografiske områder.
Produktet er et tiltag for fastholdelse af spillere mens
Bevæg dig for livet er et genrekrutteringstiltag af spillere.
Hvordan sidestilles damespillerene i forhold til op/nedrykning? –
det skal beskrives.
Enighed om, at HRØ afprøver som et 2 årigt forsøg med start
sæson 2018/19 og så evalueres forsøget i TU efterfølgende.
HRØ tiltænker at afprøve ordningen på Lolland-Falster.
PJ/BN laver skriftlig udformning til næste TU-møde, hvorefter det
skal indstilles til bestyrelsen til godkendelse.
TH tovholder mht. kommunikation.

Beslutning:
Godkendelse af forsøg med MIX håndbold i HRØ regi
i sæson 2018/19.
PJ/BN udformer formulering og tydeliggør
betingelser for op/nedrykning af de pågældende
damespillere mellem flere hold til bestemmelserne i
Turneringsreglementet.

Sager til
drøftelse og
orientering
Punkt 3

DM for Ungdom
Geografisk placering – samarbejdsklubber.
DM U-14 – afholdes i HRØ regi sammen med Lammefjorden HK i
Vallekilde-Hørve Fritidscenter.
DM U-16/U-18 Piger – afholdes i FHF regi sammen med GOG
Håndbold i Su´vit Arena.
DM U-16/U-18 Drenge arrangeres af JHF i samarbejde med
Skanderborg Håndbold i Fælledhallen.
Arrangementsudvalget i HRØ vil forsøge at implementere nogle
tiltag for at udvide ansøgerkredsen på arrangør af ungdoms DM.
Drejebogen opdateres vedr. halfaciliteter –
Opvarmningshallen skal have korrekte mål, i tilfælde af at den skal
i brug som reservehal til afvikling af kampe.
BN har fået en henvendelse fra DHF´s DU.
Hvad er kriterierne i forhold til udvælgelse af dommere til
ungdoms DM.
Belært af erfaring er det udvalgets overbevisning at det bør være
de bedste af de dommere, som i forvejen fløjter i de pågældende
rækker, da de har følingen med niveau og reglerne.
Høflig opfordring til DU om at udpege 2.divisionsdommere samt
en dommeransvarlig. Ingen observatører til ungdoms DM.
PJ - Brug af DM titlen (uofficielt DM) – det skal være klart for alle,
at der er tale om et privat stævne, hvor stævnearrangør kan
bestemme reglerne, der spilles efter. Det er tidligere fastslået, at
DM ikke er en beskyttet titel, så TU kan ikke nægte brug af
betegnelsen. Men DHF´s Logo m.v. må ikke anvendes i
sammenhængen.
TH – vil undersøge nærmere i sit bagland.
DM materiale er afleveret til distriktsforbundene indeholdende
vinderpokaler og medaljer til nr. 1-2-3 og 4, Time-Out kort til U16/U-18 samt bolde som efter DM tilfalder arrangørforeningerne.

Der skal på dommerbordet være et afmærket felt hvor
foreningerne skal lægge time-out kortet. SHA opdaterer
drejebogen og udsender ny version.
BN – rundsender opdateret skriv til HRØ, FHF, JHF, DHF som
skal udleveres til DM deltagerne til brug for det tekniske møde.
Herudover er det meldt ud, at vagthavende til behandling af
indberetninger og protester er Annette Grønmann Larsen fra
HRØ. Vagthavende fra Disciplinærinstansen for øvrige rækker er
Jens Risum.
Punkt 4
OP/NED spil
Pt. 2 direkte oprykkere fra 2.division herrer, idet HF Mors 2 vinder
2.division pulje 1 og de er ikke oprykningsberettigede. Det
betyder, at der tilsvarende kun vil være 2 direkte nedrykkere fra
1.division herrer og at nr. 11 og nr. 12 skal spille nedspil.
I 2.division damer er der ikke helt afklaret om der kommer 3
direkte oprykkere eller kun 2.
Punkt 5
U21/U18 særreglen samt ulige årgange
Opfølgning fra møde med BRUD den 6. marts 2018.
Mødedeltagerne var positive mht. deltagelse og det er TU´s
opfattelse, at mødet skabte et reelt behov for øgede dialog på
tværs af de lokale TU medlemmer og DHF´s TU. Dialog er vigtig i
processen når så store ændringer og tiltag skal implementeres på
TU området.
Boldstørrelser og kortbane var de mest fremtrædende emner på
det pågældende møde.
Men også DM for Ungdom og U-særreglerne og ulige årgange er
vigtige i drøftelserne.
Der er enighed om afholdelse af endnu et fælles møde med TU
ansatte – dato forslag tirsdag den 17. april 2018. Vigtigt med
samkørsel. Yderligere afklaring om mødet sker efter møde i ad
hoc grupperne den 26. marts 2018. NILI, BK, JA skal informere
sine TU medlemmer om dato for fællesmøde.
Punkt 6
Opsamling regelændringer
Herunder tilpasning Turneringsreglementet.
Opgaven vedr. tilpasning ligger nu hos BN og PJ som er i gang
med en nærmere gennemgang.
NILI sender samlet JHF kommentarer til bemærkningslisten.
Generelt opleves flg. efter indførelse af fælles
turneringsreglement.
PJ – I starten har der været lidt udfordringer med foreningernes
forståelse af bortfald af begrebet lovligt ulovligt hold ellers intet at

bemærke.
NILI – Det er overraskende, men meget positivt at der ikke har
været flere problemer ude i foreningerne med det fælles
turneringsreglement.
BN – Foreningerne har givet udtryk for megen ros omkring
reglerne vedr. E-certifikater.
PJ – Der er en passus i 2.- og 3.division hvis en forening frasiger
sig oprykning senest 5 dage før sidste kamp – bøde samt starter
næste sæson med % 6 point. Denne passus bør også indføres for
så vidt angår konsekvenser ved en forenings frasigelse nede i de
lokale rækker. Bør indføres i alle lukkede rækker.
PJ/BN formulerer og sender regelændring samt kommentar til
bemærkningslisten.
PJ – reglen om rene hold i 1. kamp tages op. Det er opfattelsen,
at denne regel ikke længere skal gælde, da den alene havde sin
berettigelse den gang rækkerne startede samtidigt.
Efter en kort drøftelse om for og imod er der enighed om, at reglen
vendes i baglandet i JHF, FHF og HRØ om hvorvidt den skal
bevares på ungdoms og/eller seniorniveau.
Tilbagemelding og drøftelse på næste TU møde i april.
SHA - Begrebet ulovlig spiller som følge af manglende registrering
på holdkort ønskes indført i turneringsreglementets stk. 9.2/10.3,
således at ingen forening fremover kan være i tvivl om at spilleren
går ind under begrebet ulovlig spiller og konsekvensen udover
idømmelse af bøde også medfører tab af kamp.
PJ/BN formulerer en tilføjelse i stk. 9.2 = spiller som ikke er påført
holdkort betegnes som ulovlig spiller samt en konsekvenstilføjelse
i stk. 10.3 – udover bøde kan holdet også taberdømmes.
TT – regel skal indføres vedr. krav om flytning af kampe 1 dag
før/1 dag efter.
BN/PJ formulerer til stk.10.4.
SHA opdater opsamlingslisten.
Punkt 7
Eventuelt
Roskilde Håndbold har fremsendt mal til TU vedr. uenighed i en
protestafgørelse i HRØ.
Opfølgning vedr. Oldies årgange
PJ – foreningerne oplever, at der er for stort niveauforskel på hold
med oldies spillere.
En damespiller kan blive oldies spiller som 30 årig mens en
herrespiller skal være 32 år.
JHF har ingen oldies rækker.
FHF har 1 herre oldies række.
HRØ har flere oldies damer og herrer rækker.

Aldersspringet er for stort på oldies holdene i forhold til spillernes
niveau. Spillerne er generelt for tidligt oldies i forhold til niveau
mellem de yngste og ældre spillere indenfor kategorien.
Implementering ny aldersgruppe eller ændring af
alderskriterierne?
Aldersgrænser drøftes.
Enighed om at BN/PJ foretager en analyse på holdkort for at
undersøge nærmere omkring fremtidig aldersændring – hvor skal
den fremtidige aldersgrænse sættes ind for at udjævne den
generelle fysiurgiske ulighed.
Reserveholdslisten
NILI - Forslag til udvidelse af reserveholdslisten, så man ikke
risikerer at alle hold på listen melder fra og man ikke kan få fyldt
rækker op.
Hvis alle andre muligheder på listen er udtømte skal det være
muligt at udvide kandidaterne på listen.
DHF har en officiel synlig seedningsliste til brug for
erstatningshold ved udtrækninger.
Når puljerne er lavet og et hold udtrækkes og alle andre
muligheder er udtømte, så tages de næstbedste hold med på den
officielle liste.
TH – kan frygte at kvaliteten ikke er i orden, hvis man udvider
reserveholdslisten med hold, som ikke i forvejen har kvalificeret
sig til listen efter generel metode.
PJ – hvad gør man i 2.division, hvis listen er udtømt. Her er der
ikke så mange hold at vælge mellem.
NILI – nr. 3 fra øverste lokalrække, samt nr. 3 i 3.divisionerne må
komme på listen som mulig reservehold til 2.division, men 2.hold
kan ikke komme på listen. Rækkefølge iht. generel metode.
Enighed i udvalget om at afprøve dette tiltag i en 2 årig
forsøgsordning og evaluere på om det skal implementeres
generelt. Der har trods alt kun været 1 enkelt eksempel indtil nu.
Administrerende distriktsforbund skal begrunde overfor TU hvis
der gøres brug af ordningen.
SHA formulerer til erstatningslisten når den udfærdiges efter
denne sæson.
TH - Hvordan ser man fremtidens 2. og 3. divisionsrækker.
Opfordring til de lokale TU om at drøfte i eget bagland.
SHA opdaterer opsamlingslisten.

BN – De 3 administrationer (JHF, FHF og HRØ) har aftalt, at de
administrative TU ansatte mødes og laver forslag til
puljeinddelingen af 2. og 3. division i fællesskab.
BN - henvendelse fra DU om udvalgets synspunkt til dommernes

anvendelse af head-sæt i lokale rækker.
NILI – ideen er god hvis det bruges til udvikling af unge dommere
sammen med erfarne dommere.
FHF – HRØ - TH er ikke enige i en sådan indførsel. Alle er enige
om at dommerne i rækker under eliteniveau, skal lære at fløjte
med normal kommunikation mellem parterne. De er ikke på
samme måde genereret af støjniveau med musik eller larm fra
mange tilskuere på samme måde som i Liga/1.division. Derudover
kan det også signalere til spillets parter om et niveau, som ikke
stemmer overens med det faktiske.
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