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Referat TU-møde d. 1. februar 2017 

Dagsorden 

1.1.1.1. Afskaffelse af gebyr for deltagelse i SlutspilAfskaffelse af gebyr for deltagelse i SlutspilAfskaffelse af gebyr for deltagelse i SlutspilAfskaffelse af gebyr for deltagelse i Slutspil    
På Ligaudvalgsmødet d. 12. november var der ønske om at afskaffe gebyr for deltagelse i 
slutspillet. 
TU kan godt se det kan virke som en afstraffelse at komme længere i slutspillet, men de 
budgetterede indtægter skal i så fald trækkes ind et andet sted for at det løber rundt. evt. ved at 
hæve deltagergebyret.  
TU vil på den baggrund ikke stille et ændringsforslag. 
 

2.2.2.2. Dispensationsregler udformningDispensationsregler udformningDispensationsregler udformningDispensationsregler udformning    
TU ønsker en præcisering af dispensationsreglen for spillere 2 år for gamle til en aldersrække. 
Som TR § 3.2 er udformet nu er der tvivl om, hvornår der kan anvendes et socialt hensyn, er det 
når en spiller er 1 eller 2 år for gammel til en ungdomsrække.  
TU stiller forslag til følgende præcisering af reglerne for dispensation til 2 år for gamle spillere: 
”Spillere der er 2 år for gamle til rækken kan i helt specielle tilfælde opnå dispensation, hvis der enten 
er tale om et psykisk eller et fysisk hensyn alene”. 
 

3.3.3.3. Damerækken i vestDamerækken i vestDamerækken i vestDamerækken i vest    
Orientering omkring den kommende proces med dame vest foreningerne vedrørende en 
kommende turneringsstruktur. 
Der er møde i Århus for alle dameforeninger d. 4. februar og nærmere info vil blive rundsendt 
efterfølgende. 
 

4.4.4.4. Struktur på Pokalturnering damer og herrerStruktur på Pokalturnering damer og herrerStruktur på Pokalturnering damer og herrerStruktur på Pokalturnering damer og herrer    
På Ligaudvalgsmødet d. 12. november var der ønske om, at Ligahold først trådte ind i senere i 
Pokalturneringen. TU har drøftet ønsket og ser ingen grund til at ændre på de nuværende regler. 
Det er en stor oplevelse for et lavere rangerende hold at spille mod et af de ”store” hold og denne 
mulighed er en del af charmen med en Pokalturnering. Sammenligning med fodbold og 
håndbold, hvor de bedste hold først træder ind senere, kan ikke gøres her, da der langt fra er lige 
så mange hold med.  
 

5.5.5.5. Drøftelse af periodepauserDrøftelse af periodepauserDrøftelse af periodepauserDrøftelse af periodepauser    
På Ligaudvalgsmødet d. 12. november var der ønske om, at periodepauserne for 2. division herrer 
og nedefter, 1. division damer og nedefter samt U17 og yngre skulle være på 5 min. i forhold til at 
få afviklet flere kampe på samme dag.  
TU kan godt se argumentet, men mener det bør være foreningerne selv der fremsætter og 
motiverer forslaget på Årsmødet. Hvis forslaget bliver fremlagt kunne det have følgende ordlyd 
og tilføjet i TR § 1.3, Dispensation: 
”Periodepauserne for 2. division herrer og nedefter, 1. division damer og nedefter samt U17 og yngre er 

kun på 5 min.” 
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6.6.6.6. Evt.Evt.Evt.Evt.    

Flytning af afsnit i TR:Flytning af afsnit i TR:Flytning af afsnit i TR:Flytning af afsnit i TR:    
I TR § 3.1 står følgende: ”I U11, U13 og U15 er kamptiden 3x15 min, endvidere er pauserne kun 5 min.”. 
Dette afsnit flyttes til TR § 1.3, Dispensation, da det er afvigelserne til de generelle spilleregler. 
    
Input Input Input Input fra Dommerudvalgetfra Dommerudvalgetfra Dommerudvalgetfra Dommerudvalget    (DU)(DU)(DU)(DU)    
Hvordan kan DU sikre sig, at alle foreninger lever op til deres forpligtelser med at stille dommere til 
det antal hjemmekampe de har samt i øvrigt fokuserer på at få uddannet dommere og sikrer en 
løbende fødekæde? 
DU har fået flere signaler på, at mange foreninger ikke selv rekrutterer deres dommere og heller ikke 
opfylder kravene til deres dommerforpligtelser. Det er et faresignal der må blive bragt op. 
 
TU mener det er et glimrende punkt for drøftelse alle foreninger imellem og ønsker, at DU kommer 
med et oplæg på dette til foreningerne, evt. som et punkt på dagsorden til Årsmødet. Der kan til 
oplægget evt. trækkes erfaringer fra andre forbund. 
 
 
 
 
 
Referat 
Steffen Fabricius 


