
 

Brøndby den 4. august 2022 

 
 
Referat TU-møde  
 
Torsdag d. 4. August 2022, kl. 13.00 på Teammøde 
 
 
Deltagere: Peter Jensen (PJE), Bjarne Knudsen (BK), Torben Christensen (TC), 
Jørgen Alnor (JA), Heidi Hansen (HH), Brian Nielsen (BN), Per Jensen (PJ) og Søri 
Haslund (SHA) som referent. 
 
Afbud på dagen: Troels Hansen 
 
 

Dagsorden   
   
Sager til beslutning:  
 

   
Punkt 1 Velkommen til ved ny formand Peter Jensen 
 
 Troels er blevet forhindret i at deltage i sidste øjeblik af personlige årsager. 
 
 
Punkt 2 Strukturændring – kvalifikation til DM for ungdom U17 og U19 
  
 BN redegør for administrationens fremsendte forslag til model for DM for 

ungdom. Indførelse af et kvalifikationsspil mellem nr. 2-5 i de respektive 
ligaer. 
Fordel: 
Flere hold kommer til at spille om at komme til DM, når der indføres 
kvalifikationskampe. 
Vinderne af øst/vest ligapuljer belønnes med direkte kvalifikation til Final4, 
så hold fra flere landsdele er repræsenteret. 
Holdenes sportslige niveau kommer til at afgøre, hvilke hold, der spiller 
DM – en sikring af, at de bedste hold spiller DM. 
 
Generel drøftelse af forslaget som kræver yderligere afklaring. 

 Tilslutning til at kvalifikationsspillet afvikles på et af TU udpeget 
neutralt sted på samme måde som selve Final4 

 Skal det være samme model hos drengene som hos pigerne! 
 Skal det være ens for U17 og U19! 

 
BN-PJ-HH anmodes om af beskrive mere specifikt de forskellige modeller, 
der er lagt i forslag til TU i næste uge. Derefter skal det fremsendte vendes 
i eget bagland i uge 33 og der skal være givet beslutningsmandat med 
tilbage til TU´s repræsentanter, så der kan laves en færdig indstilling til 
bestyrelsen efter fællesmødet den 23/8-22 (se punkt 4).. 
 

 



 

Punkt 3 Bro og rejsepulje  
   

Gennemgang af ændringsforslag til nuværende rejsepulje for 
ungdomsligaerne. 
 
Vedr. bropulje 
Der er ikke længere behov for brotilskud for ungdom. Nedlægges som 
følge af at der ikke længere er puljer med hold, der skal passere 
Storebælt. 
 
Vedr. rejsepulje 
HRØ hold udgår af ordningen, da de ikke længere vil have store 
kørselsafstande efter at FHF hold overgår til turneringen med JHF.   
 
Drøftelse af de 2 forslag på fremtidig tilskudsmodel for hold fra JHF/FHF. 
 
BN laver nye beregninger med udgangspunkt i opgørelser fra flere 
sæsoner og fremsender til udvalget inden næste TU møde mhb. endelig 
beslutning. 
 
Gennemgang af ændringsforslag til bropulje på senior 
 
Gennemgang af de 2 forslag fra administrationerne. 
Kort drøftelse af de 2 modeller. 
 
Forslag om ændring af bropuljeordningen til en variabel ordning med 
udgangspunkt i de faktiske udgifter. Før sæsonstart kender man antal 
hold, der skal passere Storebælt. 
Antallet er forskelligt fra sæson til sæson.  
Opkrævning til ordningen skal ske solidarisk hos alle hold i 2. og 3. 
division. 
De 2 første ture over Storebælt er uændret for egen regning.  
Denne ordning er fin, da det vil betyde, at gebyret vil være væsentligt 
mindre pr. hold end i dag.  
 

 Godkendt 
BN-PJ-HH laver formulering til kommende indstilling til endelig 
godkendelse på teammøde mandag den 22. august 2022 

  
 
Punkt 4 Fællesmøde omkring ungdoms DM tirsdag den 23. august 2022 
  
 Udover TU og de 3 administrationschefer, deltager Troels Hansen og 

følgende personer; Eliteudvalgsformand Carsten Grønmann, Tina 
Fensdal, medlem af ungefaggruppen og DHF´s talentchef Søren Skaarup 
Frydendal. 

 
 Ad punkt 2: Materiale og foreløbigt forslag sendes til deltagerne i god tid 

inden mødet.  
  

Mødet opdeles i et fællesmøde fra kl. 17-19 med drøftelser, input og 
erfaringsudveksling. Herefter slutter fællesmødet og TU afholder 
beslutningsmøde fra kl. 19-21 med udgangspunkt i fællesmødets 
udkomme.   



 

 
SHA indkalder snarest til fysisk møde på Scandic i Odense 

 
 
Punkt 5 Eventuelt 
  
 PJE nævner DIF projekt omkring kønsidentitet, som DHF´s TU skal 

forholde sig til. Punktet kommer på dagsorden senere i kommende sæson. 
  
 PJE har modtaget klubhenvendelse vedr. U19 Liga omkring de nye regler 

for midtercirkel/opgiverkast. Det gælder for spillesteder, med deltagelse af 
senior Liga og 1.division samt U-19 Ligaerne. 

 PJ og BN oplyser, at der ifb. med puljedannelserne for ungdom også 
meldes ud omkring de nye regler og krav til markering af midtercirkel. 

 
 BK – henvendelse fra klubber med indsigelse til spiludviklingsreglerne. 

Der er tale om brugen af reglerne og ikke selve reglerne.  
Altså foreningernes etik og moral på området. Drøftes på næste ordinære 
TU møde. 

 
Forslag til kommende mødekalender udarbejdes af PJE og SHA i næste 
uge. 

 
 
 
 
Peter Jensen 
Formand for DHF´s TU    /Søri Haslund 
      Sekretær 


