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Deltagere: Anders Fredsgaard (AF) DHF, Henrik Larson (HL) JHF, Bjarne Knudsen (BK) FHF,
Jørgen Alnor (HRØ), Per Jensen (PJ) HRØ, Brian Nielsen (BN) FHF og Heidi Hansen (HH)JHF,
Frank Smith (FS) DHF og Søri Haslund (SHA) DHF som referent
Dagsorden (åben del)

Sager til beslutning
Punkt 1

Godkendelse af referat fra mødet den 17. september 2018
Beslutning:
• Referatet godkendt

Punkt 2

Fremtidens DM Ungdom
På mødet i ekspertfaggruppen drøftede man fremtidens ungdoms DM ifb. med implementering af
ulige årgange.
TU drøfter forskellige muligheder og indstilling fremsendes til bestyrelsen.
Beslutning:
• FS laver indstilling til bestyrelsen
Dispensationsregler
Bred drøftelse i udvalget om dispensationsregler.
Intentionen med dispensationsregler er fastholdelse af spillere.
Derudover ønskes en forenkling af reglerne.
Udbredt ønske fra udvalget om at styrke klubbernes etik og moral i forbindelse med
anvendelse af dispensationsreglerne. Klubberne skal tage medansvar på udvikling og
fastholdelse af spillere, der hvor de niveaumæssigt befinder sig.
PJ – man kan ikke regulere etik og moral via reglerne. Det skal ske via klubledelse.
Beslutning:
• FS laver indstilling til bestyrelsen

Spiludviklingsregler
Definition – spiludviklingsregler for ungdom gælder opad (rykke op i den
nærmeste ældre aldersgruppe), mens aldersdispensationer gælder nedad (ældre
spillere kan med en dispensation rykke ned og spille for nærmeste yngre årgang).
Beslutning:
• FS laver indstilling til bestyrelsen

Punkt 3

DM Ungdom 2018/19 – spilleprogrammer
DM spilleprogram til henholdsvis U-14, U16/18 Piger og Drenge er
afstemt med de 3 distriktsforbund. Kamprækkefølgen er lagt ud fra hvor
DM arrangementet afholdes.
Beslutning:
• Godkendt
SHA sender til distriktsforbundene og offentliggør på hjemmesiden.

Punkt 4

Terminer for op/nedspillet 2018/19
Terminer for op/nedspillet mellem 2.division og 3. division samt
distriktsforbundenes øverste lokalrække er afstemt med de 3 distriktsforbund.
Terminer for kvalifikationsspillet mellem Liga og 1.division samt op/nedspil mellem
1.division og 2.division er fastlagt iht. retningslinjerne fra Udvalg for professionel
håndbold.
Beslutning:
• Godkendt
SHA sender til distriktsforbundene og offentliggør på hjemmesiden.

Punkt 5

Turnering 2019/20 – programskemaer
Der er indlagt TT terminer.
Der er ikke taget højde for mulige ændringer til Ungdoms DM formatet, som for
tiden drøftes.
Der er ikke taget højde for evt. tidligere opstart eller senere slut.
(1.division U17 og U19).
Der er mulighed for at redigere og flytte en weekendrunde til en midtugekamp,
hvis det måtte blive nødvendigt.
Beslutning:
• Godkendt med forbehold for senere ændringer/justeringer.

Punkt 6

Reglementer og Propositioner
Ændringsforslag JHF:
Antal spillere på 2 hold samme dag ønskes nedsat fra 4 til 3 spillere.
Denne regel er allerede behandlet og bearbejdet efter indstilling i punkt 2.
Ændringsforslag JHF:
Bøde for afbud til kampe bør som minimum altid følge taksten for flytning af kampe.
Hold udebliver i stigende grad fra kampene i stedet for at flytte kampene fordi det er
billigere. Dette er ikke sportsligt korrekt overfor modstanderne.
Afbud sidestilles som udeblevet fra kamp og behandles iht. stk. 9.4 i
Turneringsreglementet (Overtrædelse af turneringsreglementet). Enighed i udvalget om
at hæve gebyret ved afbud/udeblivelse – så det udgør samme gebyrstørrelser som ved
flytning af kampe.
(Bemærk at der er differentierede flyttegebyrer på ungdom liga og 1.division og på
øvrige rækker samt et fast beløb på 2. og 3.division).
PJ – bringer begrebet lovlig ulovlig spiller på banen.
Drøftelse udsættes til næste møde.
E-certifikat slettes fra opsamlingslisten over punkter, der skal ses på.
Beslutning:
• Godkendt. Enighed om, at bøde og gebyrlisten korrigeres til sæson
2019/2020.
SHA opdaterer opsamlingslisten.

Sager til drøftelse og orientering
Punkt 7

Opfølgning fra møde med 2.-3.divisionsforeninger vedr. ønsker for fremtidens
struktur
AF og HGL deltog på de 2 foreningsmøder som blev afholdt i september i henholdsvis
Taastrup og i Kolding. BK deltog i Kolding, mens JA deltog i Taastrup.
Øst møde
Broen er en stor udfordring for nogle foreninger.
Der var en drøftelse om for og imod en lige ud turneringen som nu eller indførelse af
ombrydning.
Det blev nævnt, at det for nogle hold er en udfordring når de skal møde 2.hold til
Liga/1.divisionshold, fordi der spekuleres i at placere kampene ud fra hvornår 1. holdene
spiller – men vigtigt at understrege, at det ikke er ulovligt og at foreningerne kun
udnytter de muligheder, de har.
Reglen om, at man skal være et rent 1. hold, og vinde rækken for at kunne rykke op fra
2.division, har været et stort problem på især 2.division damer pulje 3 i de seneste år,
hvor et 2. hold har vundet rækken og derfor har der ikke været en direkte oprykker til 1.
division.
Måske skal man se på denne regel for at sikre kontinuitet i antallet af øst hold i den
næstbedste række.

Vest møde
Et ønske om generel forenkling af reglerne, - der er simpelthen for mange regler og
særregler.
En forening fremlagde på vegne af nogle ligaklubber et forslag om en 2. holds
reserveholdsturnering.
Generelt fra de 2 møder:
Der skal ikke nødvendigvis laves noget om som fungerer. Men der skal findes en
fremtidssikret løsning på antal hold og på inddeling i puljer.
Udvalget kunne endvidere konstatere, at udover de forskellige problemstillinger, går
mange betragtninger igen begge steder.
Punktet drøftes videre på næste møde.
Punkt 8

Administrerende forbund har ordet
HRØ – PJ – det har været en stille opstart i 2. – 3. division.
JHF – HH – har samme opfattelse om en rolig start.
Fiktive spiller udfordringer – Hvad gør man, hvis klubberne ikke får rettet de fiktive
spillere på holdkortene.
Så skal administrationerne tage fat i de klubber som halter på opgaven og hjælpe dem.
FHF – det har været en overraskende rolig opstart.
I børnerækkerne har der været lidt udfordringer i forhold til forkert tilmelding i rækkerne.
Men det har man fundet et tiltag på internt i FHF.

Punkt 9

Eventuelt
AF – har talt med BUU vedr. ulige årganges politiske tilhørsforhold. BUU ønsker, at
U9 og U11 forankres i TU.
Det anbefales endvidere, at man anvender spiludviklingsreglerne i forbindelse med disse
aldersgrupper og man bør spille efter kortbane regler uanset om det er på helbane eller
kortbane.
En kort drøftelse af resultatformidling i årgang U9 og U11.
Det skal være sjovt og lærerigt, uden at kampens resultat betyder noget.
AF foreslår erfaringsudveksling med fodbold, hvor man har erfaringer på området.
Det aftales, at BN kontakter FBU for deltagelse på næste TU møde, hvor de kan fortælle
om deres erfaring på området.
Punktet drøftes videre på næste møde med henblik på en indstilling til bestyrelsen.

Punkt 10

Mødekalender 2018/19 – med forbehold for ændringer.
Mødet den 3. december rykkes til torsdag den 3. januar 2019.

SHA 14.11.2018

