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Odense, den 23. januar 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notat fra Turneringsudvalgets Åbent hus-arrangement 
mandag den 20. januar i Ejby – Hallen  
 
Tilstede:  
GV Ejby  Folke Sørensen Bestyrelse, Brian Andreasen bestyrelse og træner 
Nr. Åby Båring  Esben Erichsen: Nr. Åby/Båring Træner U-9 og U-11 Bestyrelse 
Søndersø  Jackie Møller, Ungdomsformand Træner U-15 Drenge 
Haarby  Michaels Haugskrog U-8 Træner/ nok snart bestyrelse, Søren  
                                           Aksglæde U-9 træner /nok snart bestyrelse 
BR 66  Claus Schmidt Hansen, Formand samt træner for diverse hold. 
 
Derudover deltog følgende fra FHF: Jesper Nørgaard TU (DSIO), Bjarne Knudsen TU (He-Ry), 
Ninna Hansen TU (BR 66 Langeskov), Morten Ziemann TU (Haarslev GIF), Peder Rasmussen 
FHF/DHF Udviklingskonsulent, Morten Werner Kronborg Administrationen/Sekretær Turnering. 
 
 
 
Bjarne Knudsen bød på vegne af Turneringsudvalget velkommen og håbede på en god bred og 
konstruktiv snak. Nogle af tingene er der mulighed for at vi kan ændre lokalt, men meget er 
afhængigt af f.eks. DHF’s turneringsreglement, men det er ting der kan blive bragt videre. 
 
Haarby BK, Michael: 3. års U-19. Problem at årgangen er indsnævret til 2 årgange, da det giver 
problemer med overgangen til senior 
 
Haarby BK mener at man skal have lov til at rykke op selvom man har trukket højere rangeret 
hold, da man f.eks. i Serie 2 er alt for stærke. 
 
Haarby Søren Aksglæde: Klubberne skal arbejde med at sikre at reglerne om spiludvikling ikke 
misbruges til at forstærke holdet. 
 
Claus BR 66 vil meget gerne have svar på hvorfor TU valgte IKKE at oprette 2 rækker i U-19 med 
2 hold i hver. Da der kun var 4 hold tilmeldt og niveauforskellen var for stor til at spille i samme 
række. Nu har f.eks. BR 66 ikke de samme muligheder for at bruge spillerne i spiludvikling i ældre 
årgang i seniorrækken (Flytte frit mellem to hold) 
 
Bjarne Knudsen fastholdt at man ikke vil oprette en række bestående af kun to hold da to hold 
ikke er nok til en turnering, men det er et problem, at der er så få klubber der kan mønstre U-19 
hold.  
 
Claus BR 66 Som formand vil jeg tage hånd om det hvis han får henvendelse fra andre klubber 
hvor hans trænere har forstærket sit hold mod spiludviklingsreglerne (etik og 
moral). FHF bør ridse op overfor klubberne hvad meningen er med reglen og  
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komme med klar melding om formålet med reglen, og opfordre klubberne til at tage fat i hinanden 
hvis man mener den er blevet misbrugt.  
GV Ejby Brian Andreasen: Reglerne om spiludvikling i egen årgang bør afskaffes, da det giver alt 
for store ekstra uligheder mellem holdene.  
 
Nr. Åby/Båring Esben; U-19 bør udvides med ekstra årgang.  
 
GV Ejby Folke Problem når man trækker tre spillere ned, og man bruger de bedste spillere på to 
hold, så de øvrige spillere ikke får spilletid, og kampene bliver mere uens.  
 
Brian Andreasen GV Ejby: Kan man forespørge klubberne om hvad de forventer af U19 hold til 
næste sæson. Forhøre hvad en udvidelse med 3. årgang evt. vil betyde for dem? 
 
Claus Schmidt BR 66: Overveje om det skal være alternativt turneringstilbud, med f.eks. 3 hold 
og 2 kampe hver og hygge fredag aften. 
 
Folke Sørensen GV Ejby: Ikke tilfredsstillende at en klub ringer lige før midnat og skal have flyttet 
en kamp i kampredigeringen. Kan man ikke sætte en begrænsning til kl.21. 
 
Esben Nr. Åby/Båring: er U-11 kortbane i 2020-2021?  
Svar: Nej, U-11 spiller 40x20 i 2020 -2021.  
 
Samlet ønske fra de tilstedeværende klubber: U-11 A og AA bør spille 40x20, og B og C kan 
sagtens spille kortbane.  
 
Claus BR 66 Problemer med boldstørrelsen i U-11. Den er for stor. 
 
Brian Andreasen GV Ejby kæmpe problem at 1,5 bolden blev afskaffet til U-15 pigerne. 
 
Brian Andreassen GV Ejby: Ærgerligt med fordelingen af ude og hjemmekampe når der er 9 
hold. 5 ude og 3 hjemme. Ville være mere naturligt med 4 og 4. 
 
Morten Werner Kronborg kom med en lang forklaring, men problemet opstår når puljerne ikke er 
fyldt op, og vi i forvejen laver turneringen uens da vi bryder om i de fleste bredderækker, har 
forskellige puljestørrelser m.v. Kun i 2. og 3. division samt i Fynsserien er man sikret det samme 
antal kampe ude og hjemme og f.eks. at møde den samme modstander ude/hjemme. Hovedparten 
af de kampe der vendes manuelt, vil f.eks. skulle afvikles som hverdagskampe da de ikke vil passe 
ind i klubbens hjemmesøndage. 
 
Claus Schmidt BR 66: Ville være dejligt hvis dommerne også deltog i de åbent hus – 
arrangementer. Vi får kæmpe problemer de kommende år med dommermangel. 
 
Bjarne Knudsen takkede af efter en spændende og konstruktiv debat. Skrivelse omkring 
klubbernes brug af spiludvikling i egen årgang vil blive udarbejdet og udsendt, og mange af de 
andre ting vil primært blive taget med til de videre drøftelser af evt. ændringer af DHF’s 
turneringsreglement for øvrige rækker. 
 
Notat udarbejdet af 
Morten Werner Kronborg 
 
 
 


