Brøndby den 8. juni 2018
Journal nr. 1056 -18 -SHA

Referat af møde i DHF´s Turneringsudvalg –
Møde nr. 4 2018-2019
Torsdag d. 7. juni 2018, kl. 18-22 på FHF kontor, Idrættens Hus,
Stadionvej 50 H, 5200 Odense.

Deltagere: Troels Hansen (TH) DHF, Niels Lindholm (NL) JHF og Henrik Larson
(HL) JHF, Bjarne Knudsen (BK) FHF, Jørgen Alnor (HRØ), Frank Smith (FS) og
Søri Haslund (SHA) DHF som referent
Afbud: Per Jensen (PJ) HRØ og Brian Nielsen (BN) FHF
Dagsorden (åben del)

Sager til
beslutning
Punkt 1

Godkendelse af referat fra mødet den 13.marts 2018
Godkendt

Punkt 2

Puljeinddeling 2018/19
Godkendt: Puljeinddeling i 2.dh. – 3.dh. og 3.dd.
Puljeinddeling 2.division damer afventer drøftelse og beslutning.
2.divisionspuljerne er som udgangspunkt inddelt med 12 hold i 3
puljer ud fra geografisk forhold.
Til sæson 2018/19 er der 14 damehold fra øst Danmark. 2 øst
foreninger har indsendt ansøgning til TU om at undgå at blive
placeret i pulje 2 pga. økonomiske og tidsmæssige begrundelser.
Iht. Turneringsreglementet før øvrige rækker tillader
bestemmelserne at en pulje kan indeholde fra 11-13 hold. Det er
derfor ikke muligt at fravige bestemmelserne ved at lave en 10
holds pulje og en 14 holds pulje.
Forskellige løsningsmodeller drøftes.
Jørgen Alnor fra HRØ erklærer sig inhabil i beslutningen, da en af
ansøgerne er fra hans forening.
Lodtrækning mellem holdene er en mulighed.
En anden mulighed er at søge om økonomisk støtte til dækning af
merudgifter til transport beregnet ud fra et gennemsnit af kørte km
i de 3 2.divisions puljer.

NILI – Tanken om særbehandling af visse hold/rækker, er ikke
acceptabel – mener at man skal passe på med at ødelægge de
grundlæggende præmisser for deltagelse i turneringen.
TH – tilhænger af lodtrækning mellem et bestemt antal hold, hvor
der er nem adgang til motorvej. Dette forslag tilsluttes, dog skal
kriterierne for deltagelse i lodtrækning defineres:
Foreningen skal have tæt/nem adgang til at komme på
motorvejen og omvendt for tilrejsende hold.
Må afstandsmæssigt ikke ligge uhensigtsmæssigt dårligere i
forhold til øvrige øst deltagere, f.eks. giver det ikke mening af
Helsingør indgår i lodtrækningen om at skulle spille i pulje 2 med
ture til Jylland.
De hold som trækkes ud i lodtrækningen til deltagelse i pulje 2, er
som minimum fredet hvis der også skal være lodtrækning næste
sæson.
Beslutning:
Enighed om at foretage lodtrækning blandt de udpegede
2.divisions øst hold om hvem der skal deltage i 2.division
damer pulje 2 i sæson 2018/19.
FS udfærdiger et informationsbrev til alle hold i 2.division på
vegne af DHF´s TU. Brevet udsendes fredag den 8. juni 2018.
Formand for HRØ/tidligere TU formand TH forestår
lodtrækningen som er offentlig og som foregår tirsdag 12.
juni 2018 kl. 18.00 i Brøndby. Der er offentlig adgang for de
involverede foreninger.
Offentliggørelse af puljeinddelingerne til 2.division damer
pulje 1-2 og 3 skal derfor ske samlet onsdag den 13. juni
2018.
Offentliggørelse af de øvrige puljeinddelinger vil ske fredag
den 8. juni 2018 som planlagt.
.
Punkt 3

Godkendelse af ændringer til turneringsreglementet samt
propositionerne.
Der er tale om korrekturændringer og præciseringer.
Godkendt

Sager til
drøftelse og
orientering
Punkt 4

Opsamling regelændringer
Gennemgang af opsamlingsliste
Ændringsforslag til drøftelse v. JHF

JHF har til dagsorden fremsendt ændringsforslag til drøftelse og
evt. godkendelse til kommende sæson. FS gør opmærksom på, at
disse ændringsforslag ikke kan vedtages af bestyrelsen pga. for
sen fremsendelse.
Stk. 3.3 b og 3.4 b i TU reglementet:
JHF ønsker spillerantal nedsat fra 4 til 3 spillere, der må spille
kamp på 2 hold samme dag. NILI mener ikke der er reelt behov
for anvendelse af 4 spillere. Samme regel skal gælde både for
senior og ungdom.
SHA opdaterer opsamlingslisten
Ændring af gebyrstørrelse ved afbud indenfor de sidste 7 dage
Det giver ikke mening, at det er billigere at melde afbud til en
kamp end det er at flytte den, derfor skal dette reguleres, så
gebyret følger flytte gebyrerne.
Forslaget drøftes på næste TU møde.
SHA opdaterer opsamlingslisten

Hold i lukkede rækker – undsigelse af oprykning bør have en dato
og en konsekvens i lighed med 2. og 3.divisionsrækkerne.
Forslaget drøftes kort.
FS – Jo højere op i rækkerne man kommer, jo flere andre
forhold/konsekvenser er der at tage hensyn til for de berørte hold,
hvis de undsiger sig oprykning, så som økonomi og sportslige
kvaliteter. I bredderækkerne er det vigtigt at bevare deltagelse på
lempeligere vilkår.
JHF trækker indtil videre forslaget.

Punkt 5

Opfølgning fra arbejdsgruppemøderne den 26. marts 2018 v/
TH
Børnehåndbold og banestørrelse – Lukket forslag behandles på
bestyrelsesmødet i forbindelse med repræsentantskabsmødet.
Forslaget kan derfor ikke drøftes eller behandles i TU.
NILI finder det uacceptabelt, at udelukke punktet for TU.
Ulige årgange – alder og form Ungdoms DM – her fortsættes
drøftelserne i arbejdsgrupperne efter sommeren.
Dispensationsregler U-17/U-19/U-21 – begrebet skal
genovervejes.

Punkt 6

Turnering 2017/18
Status v. holdudtrækninger indtil nu. Administrationerne håndterer
disse og fylder op fra Reserveholdslisten.
Evaluering Ungdoms DM
NILI - meget ros til Skanderborg Håndbold over de tiltag de havde
gjort som arrangør af DM for U-16/U-18 Drenge.
SHA opdaterer ide´ katalog i drejebogen for DM.

BK – knap så mange tilskuere i Gudme, men det skyldtes
formentlig, at GOG havde andre hold med til de øvrige Ungdoms
DM.
Generel stor tilfredshed med Dommerpåsætningen til ungdoms
DM. Dommerne kom fra de niveauer, hvor holdene normalt spiller
til daglig, hvilket gav ro for alle parter i spillet.
Takkebrev sendt til Skanderborg Håndbold og GOG Håndbold.
Mangler evaluering fra HRØ. TH følger op.
HRØ har klaget over forældreopførsel fra GOG ifb. med U-14 DM.
Der er sendt et høringsbrev til GOG Håndbold. Der afventes
høringssvar fra foreningen.
Punkt 7

Turnering 2018/19
Planlægningsskema rundsendt til orientering efter opdatering.
Afventer puljeinddelingerne og arbejdsturneringsplanernes
offentliggørelse i næste uge.

Punkt 8

Administrationerne
DHF - Lodtrækning til Santander Cup sker på onsdag den 13. juni
2018 og LIVE-streaming sker på f-book siderne under DFHåndbold hhv. 888ligaen og HTH GO Ligaen.
JHF - forventer at have ansat en ny kontorleder indenfor
kommende periode. Det er derfor endnu ikke afklaret hvornår den
nye kan starte.
FHF – intet
HRØ – intet

Punkt 9

Eventuelt
Udfald af analyse vedr. alderssammensætning Oldies
grupperingerne? – udsættes til næste møde.
Henrik Larson er udpeget af JHF´s bestyrelse og indstillet som
DHF´s TU repræsentant i turnering 2018/19.
Der afventes udpegning af ny formand for DHF´s TU – dette vil
ske på DHF´s repræsentantskabsmøde i næste uge.
NILI fortsætter sit virke i JHF´s TU.
TH takker af som formand for TU.
Ros til udvalgets medlemmer over at det lykkedes at gennemføre
et fælles TU reglement under hans tid som formand for udvalget.
Dato for næste TU møde i september: her må afventes ny TU
sammensætning.
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