
Referat fra Turneringsudvalgsmøde tirsdag d. 24. oktober 2017 i Brøndby 
 
Deltagere: Svenne Kamper Johansen, Lars Eckeroth, Torsten Sejr Hansen, Kim Holm 
Pedersen (Ref), Carsten Egeholt (DBTU). 
 
Afbud: Hans Jørgen Larsen (Jøsse), Yael Shade og Peter Sundbæk (DBTU). 
 
1. Sager 

 Igangværende sager gennemgået. Udestående svar udsendes hurtigst muligt. 
 
2. Sagsoversigt 

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

 Ingen ”hændelser” i den seneste DT-runde. Stor ros til klubberne. 
 
4. Turneringsreglement 

 14-dages regel i forbindelse med kampflytninger (§15 stk. 4) bør revideres så 
den bedre modsvarer samlinger som afholdes med større tidsinterval. 

 Klubskifteregler for tidligere spillere, som ikke har været med i en årrække bør 
tydeliggøres. Det bør overvejes om der skal indføres en regel, hvor en spiller 
efter en vis årrække kan betegnes som ny spiller. 

 Mulighed for brug af reserver i første runde af drenge- og juniordivision skal 
drøftes og indarbejdes fra næste sæson. 

 Regler for ombytning af spillere skal drøftes – muligvis også gældende efter 7. 
runde. Ratingtal kan være en parameter. 

 
5. Øvrige forhold 

 TU (Svenne og Kim) deltog på en del af bestyrelsesmødet d. 4. oktober 2017. Se 
referat fra bestyrelsesmødet. 

 På mødet med bestyrelsen blev medaljer/pokaler drøftet. Fremover uddeles 3 
sæt medaljer i ungdomsdivisionerne. I seniorrækkerne uddeles 4 sæt medaljer i 
Elitedivisionerne. I de øvrige seniorrækker uddeles en pokal til vinderen af hver 
enkelt kreds. Reglerne er gældende fra sæsonen 2018-2019. 

 Vi skal i gang med at opstillet et årshjul. 
 Initiativ fra Roskilde vedrørende fremtiden for DT er foreløbig sat på hold. Kun 

ganske få klubber har vist interesse. Den manglende interesse kan medføre, at 
den nærmeste fremtid for DT bestemmes af ganske få klubber, hvilket ikke er 
hensigtsmæssigt, men måske nødvendigt. 

 Udebanetrøjer tages op på næste møde. Udsat til næste møde. 
 Løst og fast drøftet omkring den nye strategiaftale og særligt krav om uddannede 

trænere for deltagelse i DT. Udmeldingerne på hjemmesiden rejser en lang række 
spørgsmål og usikkerhed omkring kravene. På baggrund af en række spørgsmål 
sendt til bestyrelsen, har bestyrelsen meddelt at der tilsyneladende er forhold 
som skal revurderes/overvejes, hvilket vil ske på næste bestyrelsesmøde d. 8. 
november 2017. TU afventer en tilbagemelding før en implementering af den nye 
strategiaftale kan indarbejdes i turneringsreglementet for sæsonen 2018-2019. 
Af hensyn til planlægning af kalenderen for den kommende sæson er TU’s 
deadline primo december 2017. 

 
 
Næste møde: Brøndby d. 15. januar 2018 kl. 17.00. 


