
Referat fra Turneringsudvalgsmøde mandag d. 15. januar 2018 i Brøndby 
 
Deltagere: Lars Eckeroth, Torsten Sejr Hansen, Kim Holm Pedersen (Ref), Carsten 
Egeholt (DBTU). 
 
Afbud: Svenne Kamper Johansen, Yael Shade og Peter Sundbæk (DBTU). 
 
1. Sager og henvendelser 

 Igangværende sager gennemgået. Udestående svar udsendes hurtigst muligt. 
 Holme Olstrup har anket TU’s afgørelse vedrørende fordeling af holdlicenser i 

forbindelse med ophævelse af samarbejdet i Næstved BTK. Appeludvalget har 
stadfæstet TU’s afgørelse. Afgørelse offentliggøres på hjemmesiden. 

 
2. Sagsoversigt 

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

 Flere klubber indberettede kampresultater efter fristen ved DT-runden 9-10. 
december 2017. Èn klub har meddelt at bøden ikke vil blive betalt. TU kontakter 
Bestyrelsen for afklaring af det videre forløb, med en anbefaling for imødegåelse 
af lignende tilfælde. 

 Flere henvendelser omkring forkert angivelse af reserver. Igen må TU påpege, at 
ansvar for kontrol af korrekt angivelse af reserver alene påhviler klubberne og 
at indberetning af fejl skal ske inden for 3 dage. Det ville dog være rart med en 
ensretning af reglerne på tværs af DT og LU, da mange misforståelser opstår som 
følge af forskellige regler. 

 Spillesystem for kvalifikationskampe til 3. division er aftalt. LU-TU orienteres og 
nyhed udsendes på hjemmesiden. Afvikles d. 26-27. maj 2018. 

 Yael har igangsat en koordinering af damernes ønsker for spilleweekender i 2018-
2019, således at vi i videst mulig omfang prøver at undgå samlinger ved 
arrangementer, hvor en stor del af damerne deltager.  

 
4. Turneringsreglement 

 Revideret turneringsreglement skal udsendes til klubber i Elitedivisionerne inden 
1. marts 2018 – gælder dog forhold vedrørende spillesystemer. Næste møde vil 
primært vedrøre en opdatering af reglementet. 

 Kort tekst omkring krav til den nye træneruddannelse skal indgå i det nye 
reglement. Som udgangspunkt har TU ingen mulighed for at dispensere. 

 
5. Øvrige forhold 

 Statushåndtering af røde kort og karantæne afventer vejledning fra DIF/DGI 
vedrørende den nye EU persondataforordning som træder i kraft d. 25. maj 2018. 
Vejledningen forventes klar i indeværende måned. 

 Ansvar for opdatering af disciplinærbestemmelserne er stadig uafklaret. 
 Skrivelse vedrørende ”rejsepulje” er udarbejdet og ligger nu på hjemmesiden. 
 Tilmeldingsblanket til næste sæson er drøftet. Som følge af flere eksempler på 

fejl og mangler ved særligt B-licenser, tilføjes oplysninger om licensstatus mv. 
på blanketten. Oplæg revideres til næste møde. 

 Kim deltager i ledermøde i Odense d. 20. januar 2018 som repræsentant for TU. 
Øvrige medlemmer kan ikke deltage som følge af DT-kampe. 

 
Næste møde: Brøndby tirsdag d. 27. februar 2018 kl. 17.00. 


