
 

Brøndby den 29. september 2021 
 
 

Referat TU-møde  
 
Tirsdag d. 14. september 2021, kl. 19.00 Team-møde  
 
 
 
Deltagere: Anders Fredsgaard, Niels Lindholm, Bjarne Knudsen, Jørgen Alnor, Heidi 
Hansen, Brian Nielsen og Per Jensen.  
 
BK deltog under behandling pkt. 2,6 og 7. 
AF som referent. 
 
Forhåndsafbud: Søri Haslund 
 

Dagsorden   
   
Sager til beslutning:  
 
Punkt 1 Godkendelse af referat fra møde 10. juni 2021 

 godkendt 
 
Sager til drøftelse og beslutning:  
 
Punkt 2 Genbehandling af ansøgning om dispensation fra oprykningsforbund  
  

Sag vedr. trækning af hold fra 1.division genbehandlet. 
 TU fastholder oprindelig afgørelse efter en del debat. 
 Udvalget har dog stor forståelse for problematikken, men finder 

udfordringer i at tilgodese det ramte hold/forening, uden at lave en generel 
ændring for alle udtrukne hold. 

 Afgørelse sendes til SUS Nyborg. 
 
Sager til orientering/drøftelse:  
 
Punkt 3 Retningslinjer vedr. annullering/nedlukning af turnering som bilag til 

Turneringsreglementet 
 

Administrationscheferne kommer med et oplæg. Udfordringen er, at 
oplægget skal rumme forskellige puljestørrelser og lokale nedlukninger. 
Diskussion om det er muligt at lave et oplæg, der kan rumme alle lokale 
udfordringer. 

 
 
Punkt 4 Turnering 2021-22 
  

Holdudtrækninger og reserveholdsliste gennemgået. 



 

Der er stor udskiftning i de lokale rækker og mange klubber ved ikke om 
de kan stille hold til sæsonstart. 
 
Sidste frist for indsættelse af reservehold er den 10. september 2021. 

 
 
Punkt 5 Reglementer og propositioner 
  

Opsamlingsliste gennemgået. 
Spørgsmål om holdfællesskaber TU møde den 27. oktober 2021. 
Behandles på næste møde med indlæg fra Morten Henriksen og Lene 
Karsbæk. Sidstnævnte via teams. 

 
 
Punkt 6 Fællesmøde 20. november 2021 i Kolding 
  

Fælles evalueringsmøde på Spiludvikling & Dispensationsregler 
 Drejebog fra tidligere planlægningsmøde kan anvendes. 
 PJ fremsender til udvalget. 
 
Punkt 7 Eventuelt 
 
 HRØ har mange døm selv kampe pga. dommermangel. Sætter 

gang i dommerrekruttering. 
  
 Covid 19 afbud ligestilles med almindelig sygdom, da restriktioner er 

fjernet. 
 
 Administrationerne udsender fællesskrivelse om anbefalinger og 

hilsepligt i denne uge.  
 
 
 
Anders Fredsgaard    /  Søri Haslund 
Formand for DHF´s Turneringsudvalg   Sekretær 


