
 

 
 
Brøndby den 20. september 2022  
 
 

 
Referat TU-møde 2022-2023 – møde 4 
 
Tirsdag d. 20. september 2022, kl. 18.30 – 21.00 på Team 
 
 
 
Deltagere: 
Peter Jensen (PJE), Torben Christensen (TC), Bjarne Knudsen (BK), Jørgen Alnor (JA), Heidi 
Hansen (HH), Brian Nielsen (BN), Per Jensen (PJ) og Søri Haslund (SH) som referent. 
 
 

Dagsorden  
 
Sager til godkendelse: 
 
Punkt 1 Godkendelse af referat fra den 23. august 2022  
 Godkendt 

    
Punkt 2 Godkendelse af Terminer for kvalifikation/DM Ungdom U17 og U19 
 
 Fremlæggelse af terminer for kvalifikationsstævne og kvalifikationskampe samt DM 

Final4 for Ungdom.  
 Godkendt 

 
Opdateret rulleplan for afholdelse af ungdoms DM. 
 Godkendt 
  
SHA udsender til administrationerne. 
 
Der vil blive udsendt en Nyhedsmail omkring den nye ungdoms DM struktur. 
Indholdet er afstemt i samarbejde med DHF´s kommunikationsafdeling. 
Udkastet godkendes med den tilføjelse, at man indsætter ungdoms DM terminerne og 
info om, hvor i landet der afholdes kvalifikationsstævne og Final4 for hhv. U17/U19. 
Når endelig udgave er på plads, udsendes denne til de berørte rækker, samt alle 
seniorhold fra Liga til og med 3. division. 
PJ opdaterer – udsendes snarest uge 39 efter aftale med DHF´s kommunikation (Dvs. 
når holdene er fundet til U17 & U19 øverste rækker.) 

 
 
Sager til drøftelse: 
 
Punkt 3 Orientering fra PJE 
 En fejl omkring reserveholdslisten har betydet, at 3.division herrer pulje 4 er blevet 

udvidet til 13 hold. Konsekvensen er, at der vil være 3 direkte nedrykkere fra pulje 4, 
hvilket alle hold i puljen er informeret om. 

 
Flere foreninger i pulje 4 har sendt en samlet skriftlig indsigelse til TU. TU har efter en 
fornyet gennemgang af sagen fastholdt sin beslutning. 
 
 
 
 
 



 

 
Holdene har fået udvidet deres planlægningsfrist. Det nye kampprogram  
er stort set på plads.  
 
OBS foreningshenvendelser   
Man skal være skarpere i administrationerne og fastholde, at hvis man har  
noget man vil have behandlet i TU, så skal det komme fra klubben og ikke fra 
enkeltpersoner/trænere. 

  
 
Punkt 4 Turnering 2022/23   

Status på holdudtrækninger. 
En del på kvindesiden – primært i 3.division hvor 3 puljer gennemføres med 11 hold og 
en udtrækning i sidste øjeblik i 2.division kvinder betyder, at pulje 1 afvikles med 11 
hold. Det betyder, at der mangler 1 hold i 3.division til næste sæson - teknisk set 
placeres de ”udtrukne hold” på plads nr. 12 i puljerne og det manglende hold i næste 
års 3.division udlignes med hold fra reserveholdslisten. 
 

 
Punkt 5 Kønsidentitet 

Punktet udsættes til næste møde. 
 

 
Punkt 6 HF Elite 
  Jørgen Alnor er TU´s repræsentant i arbejdsgruppen omkring HF på eliteniveau i 

U17/19 aldersgrupperne.  
 Der er nedsat en arbejdsgruppe med Morten Henriksen og Thomas Christensen fra DF-

Håndbold der skal se på en licensordning/certificering for eliteungdomsklubberne (Liga 
og 1.division). 
Der er behov for yderligere præcisering og afklaring på området, hvorfor arbejdet pt. er 
sat i bero og genoptages ultimo 2023. 
 
BN- Det er vigtigt, at man skelner mellem den generelle elite HF situation men også 
have fokus på oprettelse af satellit klubber i samme moment. 
 
JHF kan oplyse, at der ikke er indgået HF ansøgninger på ungdom iht. den nye ordning 
om HF på underliggende hold.  
HRØ/FHF har ikke pt. undersøgt status. 
 

  
Punkt 7 Reglement og propositioner  

Opsamlingslisten udsættes til et senere møde. 
  
 TC forespørger til afklaring omkring særdispensation til spillere omtalt i et TU referat fra 

foråret. HH redegør for DIF´s anbefalinger på området. 
TC opfordrer til, at TU på næste møde atter gennemgår notat fra HH. 
Der er lidt forskel i hvordan man administrativt griber disse dispensationsansøgninger 
an.  

 Kort drøftelse af de generelle retningslinjer tidligere vedtaget af TU. 
SHA genfremsender HH notat til hele udvalget. 
 
TC - Drøftelse af reglen om dispensationsspillere max 3 spillere pr. kamp i forhold til 
kvalifikationsturneringen. Udfordring i forhold til 3.4.1 c)/3.4.2 c). 
Bemærkninger til Turneringsreglementet er opdateret, men det er muligvis nødvendigt 
med endnu en præcisering i forhold til kval-stævner. Punktet medtages til næste møde. 
SHA opdaterer opsamlingslisten. 
 

 
 
 



 

 
Punkt 8 Administrerende forbund 
  HH – i fuld gang med programlægning af turneringsplaner. 
 
 BN – også i gang med programlægning. Der er nye folk på opgaven på FHF kontoret, 

som bare klør på.  Der ses lidt nedgang i antal tilmeldte hold. 
  
 PJ – ikke så stor nedgang af antal hold, som frygtet på senior/ungdom.  
 

BK – ingen bemærkninger 
 
 JA – U19 Ligaplanen, her mødes holdene 3 gange, da der ikke er så mange hold på 

liganiveau. Turneringen for U17 ser fornuftigt ud mht. antal hold. 
 
 TC – spørger til økonomien i forhold til de administrative forbund, som mister indtægter 

på deltagelsesgebyr med udgangspunkt i den nye efterskoleaftale. 
 Det ser ud til at den aftale man har indgået med efterskolerne, ikke har tænkt ind hvad 

det økonomisk betyder for de administrative forbund, der går ned i indtægter på 
deltagelsesgebyrer, men skal udføre det samme administrative arbejde.  

 
 
Punkt 9 Eventuelt 
 Styregruppen for Nye Spilformer ønsker at deltage på et TU møde for at evaluere på 

området. Der afventes yderligere tilbagemelding fra styregruppen. 
 
 PJE - Hvis man ønsker emner/punkter drøftet i TU, bedes man indsende til SHA senest 

1 uge før mødet, så medlemmerne har mulighed for at forberede sig. 
 
 TC – efterspørger terminer for kommende TU møder efter jul. 

PJE og SHA kommer med forslag til datoer efter jul. 
 

Næste TU møde: 
  
 Tirsdag 25/10-22 Fysisk møde i Odense 
 Onsdag 30/11-22 Team møde 
 Torsdag 26/1-23 Team møde 

Tirsdag 28/2-23 Fysisk møde i Odense 
Torsdag 30/3-23 Team møde 
Tirsdag 25/4-23 Fysisk møde i Odense 

 
  
 
 
Med venlig hilsen 
Dansk Håndbold Forbund  
Peter Jensen   / Søri Haslund 
Formand     Sekretær 


