
 

Brøndby den 25. maj 2022 

 
 
Referat TU-møde  
 
Onsdag d. 25. maj 2022, kl. 18.00 Hotel Scandic, Hvidkærvej 25,   
Odense 
 
 
Deltagere: Troels Hansen, Niels Lindholm, Bjarne Knudsen, Torben Christensen og 
Heidi Hansen 
Brian Nielsen, Per Jensen og Søri Haslund som referent. 
Susanne Rudbeck, HRØ deltager på team i stedet for Jørgen Alnor. 
 
Forhåndsafbud: Jørgen Alnor 
 

Dagsorden   
   
Sager til beslutning:  
 

   
Punkt 1 Godkendelse af referat fra møde 7. april 2022 
 

 Godkendt 
 

 
Punkt 2 Godkendelse af ændringer til reglement og propositioner  
 Gennemgang af ændringer til spiludvikling og dispensationsreglerne. 
 Slutprodukt tilrettet med de sidste tilpasninger. 
 

Hængepartier:  
 Partsbegrebet i forhold til hvem der kan nedlægge protest mod 

brug af ulovlig spiller. PJ taler med FS. 
 

 Bro- og rejsepulje for ungdom, efter ændring af 
turneringssamarbejdet mellem FHF/JHF & HRØ. Der skal laves en 
ny fordelingsmodel. BN, PJ og HH har opgaven. Forslag til ny 
måde at fordele tilskud på kommer inden udgangen af september. 

 
 Indstilling til bestyrelsen om tilpasning af reglen. 

Brotilskud ungdom vil ikke længere være relevant, men der skal 
tages stilling til om Rejsepuljen (km tilskud) skal bestå eller 
ligeledes udgå.  
DHF´s TU skal tage en principiel beslutning omkring bro- og 
rejsepulje. 

 
 Bropulje senior: 

Ordningen for 2. og 3. division fastholdes, men foreslår, at der 
fremover skal laves en faktuel opkrævning for hold i de puljer som 
er berørt. 



 

 
Ingen ændring til bro og rejsepulje på seniorplan. 
 

 
Struktur ungdoms DM 
 
Drøftelse af fremtidig fordeling af antal hold til DM. 
Der er flere modeller – det behøver ikke være ens for piger/drenge. 
TH taler med SF og MH fra eliteafdelingen om fælles kommunikation for 
dette område. 
Da ændring til turneringssamarbejdet er udmeldt ret sent, har der i TU ikke 
været tilstrækkelig med tid til at drøfte og udarbejde en model til fordeling  
af antal pladser til ungdoms DM.  
 
 

 TH informerer bestyrelsen om status og anmoder om dispensation til 
at TU kan indstille inden udgangen af september.   
 
Alle øvrige vedtagne regelændringer indstilles til bestyrelsen. 

   
 
Sager til orientering/drøftelse:  
   
 
Punkt 3  DM for ungdom  
 

Opfølgning fra sidste TU møde i april vedr. terminer for ungdoms DM. 
SHA har haft kontakt til Eliteafdelingen i DHF, der bekræfter, at der vil 
være aktiviteter for herrernes ungdomslandshold i den internationale 
landsholdsuge i april 2023. Det betyder, at arrangementerne må opdeles i 
forskellige terminer. 
 
Men terminerne for DM må afvente indtil det er vedtaget, hvordan 
ungdoms DM skal se ud. 
 
JHF (U17 og U19 Drenge) /FHF (U17 og U19 Piger) er arrangører af 
ungdoms DM i 2022/23. 
 

 
Punkt 4 Reserveholdsliste 
  
 Listerne er opgjort og allerede i brug, men endnu ikke helt på plads hos 

kvinderne jf. punkt 5. 
Reserveholdslisten for herrer kan godt meldes ud. 
SHA følger op.  

 
 
Punkt 5 Turnering 2022/23 

 
Puljeinddeling: 
For herrernes vedkommende stemmer antal hold pt. og puljeforslag kan 
laves efter 1. juni. 
 



 

Hos kvinderne mangler der aktuelt 1 hold i 2.division og 1 hold i 3.division. 
Der har allerede været en udtrækning i 2.division kvinder. 
Når der er afklaring på AGF/HØJ sagen, kan puljeforslag indstilles til TU 
vedr. 2. og 3.division. 
Det er vigtigt, at der er fuldt overblik over antal hold og at vi kan tage det 
rigtige udgangspunkt i rækkefølgen af holdene på Reserveholdslisten. 
TU ønsker at afvente offentliggørelse af denne og af puljerne.  
SHA underretter administrationerne.   
 
Henvendelse fra en forening under HRØ om placering i en bestemt pulje. 
Altså uden om de geografisk baserede retningslinjer.  
Enighed om at dette ikke kan imødekommes da det vil betyde ulempe med 
længere køreafstande for puljens øvrige hold. 
PJ svarer foreningen. 

 
Henvendelse fra en forening under JHF, der ifb. med ophør af 
holdfællesskab søger om dispensation til indplacering i 3.division. 
Holdfællesskabet kvalificerede sig til 2.division, men ved opløsning af HF 
søges der om, at hold 2 kan få en plads i 3.division.  
NILI redegør for situationen.  
Anmodningen kan desværre ikke imødekommes. 
JHF v. HH svarer foreningen på vegne af DHF´s TU. 
 

 
Punkt 6 Eventuelt 
   
 TH takker NILI for indsatsen i DHF´s TU. 

Der skal udpeges en ny formand for TU, TH fortsætter som bestyrelsens 
kontaktperson.  
 
Ny formand for DHF´s TU forventes udpeget af bestyrelsen. 

  
 
 
 
 
Troels Hansen    /  Søri Haslund 
Mødeleder       Sekretær 


