
 

 
 
Brøndby den 26. januar 2023  
 
 

 
Referat TU-møde 2022-2023 – møde 8 
 
Torsdag d. 26. januar 2023, kl. 18.30 på Team 
 
 
Deltagere: 
Peter Jensen (PJE), Torben Christensen (TC), Bjarne Knudsen (BK), Heidi Hansen (HH), Brian 
Nielsen (BN), Susanne Rudbeck (SR) og Søri Haslund (SH) som referent. 
 
Afbud: Per Jensen og Jørgen Alnor 
 

Dagsorden  
 
Sager til godkendelse 
 
Punkt 1 Godkendelse referat fra 30. november 2022 

 Godkendt. 
 

 Notat fra ad hoc teammøde den 15/12-22 vedr. afklaring til DM 
kvalifikationsstævne for U-17 ligeledes godkendt.  

  
Sager til drøftelse 

    
Punkt 2 Generel orientering fra formanden 
 PJ - Har deltaget i bestyrelsesmøde og strategimøde her i januar. 
  
 Der afholdes ekstraordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 4/2-23 med henblik 

på vedtagelse af ny struktur i forbundet. 
 
 Work-shop den 19/11-22 med ungefaggruppen. Referat er nu udsendt. 

Der er emner, som TU skal følge op på. 
 
 I forlængelse af strukturændring, er der nedsat en arbejdsgruppe vedr. turnering. 

Status på arbejdsgruppens arbejde vil blive fremlagt på næste TU møde den 28. 
februar 2023. Kort gennemgang af gruppens hidtidige punkter. 

  
Punkt 3 Turnering 2022-23 
 Status 

 Op/nedspil – meldt ud offentligt med terminer 
 Ungdom DM kval./DM F4 – JHF har sendt ud til foreninger, at der kan søges om 

arrangementet for DM Final4 U-19. HRØ tæt på at have udpeget en arrangør af 
kvalifikationsstævnet for U-17 og endelig har FHF modtaget en enkelt ansøger til 
Final4 DM U-17. Det forventes, at arrangørforeningerne er udpeget inden næste TU 
møde. 

 Drejebog kvalifikationsstævnet for U-17 DM er fortsat under udarbejdelse.  
 Rejsetilskud U-19 Liga Piger – Randers HK har trukket holdet og skal derfor ikke 

have tilskud fra puljen.  
  

 
 
 

  



 

Punkt 4 Turnering 2023-24 
 Planlægningsskema sendt til TU til orientering. 
 
Punkt 5 Rækkebetegnelser U-19 
 Afklaring på misforståelse vedr. betegnelser for U-19 årgangene. 
 Indtil videre betegnes denne aldersgruppe fortsat som Piger/Drenge og rækkerne er 

tilrettet i Hånd@ 
 
Punkt 6 Reglement og propositioner  
 Drøftelser opsamlingslisten.  

 Ændring til TR vedr. EC afgørelse – udsættes til næste møde. 
 

 Drøftelse af bøde/gebyr vedr. reglen om udtrækning af hold ved forbundet kontra 
klubbernes egen udtrækning. Det virker urimeligt, hvis en forening som udtrækkes 
ved forbundets foranstaltning udover bøde for udeblivelse også samtidigt skal 
faktureres et udtrækningsgebyr. Enighed i TU om at det alene skal koste en bøde 
at blive smidt ud af turneringen.  
SHA retter tekst. 
 

 Håndtering HF – Håndteres som hidtil og konsulenterne kommer indover, når et HF 
anmeldes.  
 

 Håndtering af særdispensationer –  
Der savnes fleksibel mulighed for at foretage yderligere individuel vurdering, f.eks. 
sportslig vurdering.  
HH, BN og PJ kommer med et udspil til næste møde. 
 

 Dispensationsspillere ifb. med kvalifikationsturnering, hvor der er flere kampe 
samme dag.  
Skal der være andre regler for spillere, som har fået tildelt en aldersdispensation? 
Spillerne skal kunne spille på lige vilkår med spillerne i den aldersgruppe, som de 
har fået dispensation til at spille med. (ordinær turnering i forhold til stævner med 
flere kampe samme dag). 
TC går § igennem til næste møde. 
 

 Ankegebyr – præcisering – SHA indsætter. 
 
Punkt 7 Kønsidentitet 
 Udsættes 
 
Punkt 8 Eventuelt  
 PJE redegør kort for en sag under HRØ, hvor en forening har indsendt mail til HRØ og 

PJE med redegørelse over en hændelse i en kamp, hvor spillere er kommet op og slås.  
Der er ikke nogen mødedeltagere, som har kendskab til udfald af sagen, så det 
antages, at den er blevet løst i regionsregi. 

  
 SHA indkalder til de resterende TU møder, så datoerne er forhåndsindlagt i deltagernes 

kalender. 
 
   
  
Peter Jensen   / Søri Haslund 
Formand     Sekretær 


