
Referat fra Turneringsudvalgsmøde tirsdag d. 15. november 2018 i Brøndby 
 
Deltagere: Claus Arnsbæk, Torsten Sejr Hansen, Lars Eckeroth, Carsten Egeholt 
(DBTU), Kim Holm Pedersen (Ref). 
 
Afbud: Svenne Kamper Johansen 
 
0.  Sammensætning af TU 

 Kurt Høholt er trådt ud af udvalget. 
 Årshjul skal oprettes – foreløbig udsat til næste møde. 
 Udvalget finder det pt. ikke nødvendigt at udpege en formand. 
 TU’s repræsentant i disciplinærudvalget udpeges fra sag til sag, for at undgå 

inhabilitet. 
 
1. Sager og henvendelser 

 Henvendelse vedrørende anden turneringshalvdel i 1. division damer besvares. 
 
2. Sagsoversigt 

 Sagsoversigten opdateres i forhold til de seneste henvendelser og afgørelser. 
 
3. Danmarksturneringen 

 1. Division damer har ønsket at flytte den ene samling. Ny dato er aftalt med alle 
klubber. 

 Første turneringshalvdel i 1. division damer afsluttes den kommende weekend. 
Uklarheder omkring pointoverførsel drøftet. Udmeldes til damerne med svar på 
det videre forløb (se punkt 2). Der uddeles pokal til vinderen af A-puljen og B-
puljen i slutspillet. Foreløbigt kampprogram for anden turneringshalvdel er på 
plads, dog mangler slutstillingen i den ene pulje. 

 Lars undersøger muligheden for at flytte den ene samling i pigedivisionen. I 
anden turneringshalvdel møder holdene hinanden én gang. 

 
4. Turneringsreglement 

 Uklarheder omkring pointoverførsel i 1. division damer. Regler skal tydeliggøres. 
 Ratinggrænse for deltagelse i Elitedivision damer overvejes. 
 Opstilling i Elitedivisionerne med reduceret mandskab sender et dårligt signal. 

Bøde hvis opstilling ikke sker med fuldt hold overvejes. Alternativt kan indføres 
en pointstraf. 

 Drøftelse af ny turneringsstruktur var planlagt efter ledermødet i Odense, men 
blev aflyst lige som mødet skulle starte. Måske kan klubberne samles i forbindelse 
med OB stævnet. Løbet er efterhånden ved at være kørt for indførelse af 
ændringer i sæsonen 2019-2020. 

 I ungdomsrækkerne er toplisten begrænset til 10 spillere. 
 Grænseflade mellem DBTU og JBTU turneringsreglement kort drøftet. Skrivelse 

til JBTU færdiggøres og udsendes.  
 
5. Øvrige forhold 

 Kampflytninger og brug af prioriteringslisten kort drøftet. 
 Kontrol af indtastninger og brug af spillere kort gennemgået. 
 Kalendergruppen har møde d. 5. december 2018. TU udarbejder input til DT-

terminer. 
 Terminer for træneruddannelsen falder i flere tilfælde sammen med DT-kampe. 

Oprindeligt var disse aktiviteter koordineret, men efterfølgende er tilkommet 



betydeligt flere dage til uddannelse. TU har derfor valgt at der kan opnås gebyrfri 
kampflytning på linje med prioriteringslisten, hvis enten spilleren eller coachen 
(som er på trænerkursus) er ”fast tilknyttet” holdet. Kampflytning kan kun opnås 
i Elitedivisionerne, da kravet om uddannede trænere kun er gældende her i denne 
sæson. 

 DT-semifinaler falder sammen med senior VM. Varsling om flytning skal udsendes 
til klubber. 

 Procedure ved ankesager er stadig uklar i forhold til LU. Skal DBTU Appeludvalg 
behandle sager før de sendes til DIF? Henvendelse til bestyrelsen. 

 
Næste møde: Ikke fastlagt. Afventer eventuelt møde mellem klubberne omkring ny 
struktur i herrerækkerne. 


