
Referat fra Turneringsudvalgsmøde tirsdag d. 27. februar 2018 i Brøndby 
 
Deltagere: Lars Eckeroth, Torsten Sejr Hansen, Svenne Kamper Johansen, Kim Holm 
Pedersen (Ref). 
 
Afbud: Yael Shade og Carsten Egeholt (DBTU) 
 
1. Sager og henvendelser 

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

holdlicenser i forbindelse med ophævelse af samarbejdet i Næstved BTK. Holme 
Olstrup har anket afgørelsen til DIF-Idrættens højeste Appelinstans. 

 Flere klubber har givet udtryk for at ”særlige forhold” gør sig gældende for netop 
deres situation, og ønsker derfor en fravigelse fra bestemmelser i 
Turneringsreglementet. Det drejer sig om manglende vilje til oprykning og krav 
om direkte deltagelse i Elitedivisionen. TU fastholder, at reglementet skal følges 
således at rækkernes øvrige hold samt lokalunioner kan forvente at op- og 
nedrykning sker som angivet i reglementet. Svar sendes til de pågældende 
klubber. 

 En klub har givet udtryk for at man fremover ikke ønsker samlinger i DT, og vil 
anmode om tilladelse til at afholde alle hjemmekampe som aftenkampe på 
hverdage. Dette strider mod tankerne omkring samlinger, og at seniorer spiller 
om lørdagen og ungdom om søndagen, hvor LU-kampe primært afvikles på 
hverdage. TU har modtaget utallige positive henvendelser fra spillere vedrørende 
samlinger. Kun 2 klubformænd har reelt givet udtryk for negative effekter ved 
samlinger. Kalenderen for 2019-2020 er fastlagt og meldt ud til alle klubberne 
og kan ikke ændres på nuværende tidspunkt. Svar sendes. 

 
2. Sagsoversigt 

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

 Opfølgning på bøder fra forrige møde: Alle udsendte bøder på nær én (nyere) er 
betalt. Bestyrelsen har bestemt, at i tilfælde af restance i mere end 3 måneder, 
kan klubben ikke deltage i DT i den kommende sæson. 

 TU orienteres fortsat ikke om røde kort og eventuelle karantæner. Vi har dermed 
ikke mulighed at kontrollere om en spiller er spilleberettiget i en given holdkamp. 

 Yael har forsøgt at vejre stemningen blandt damespillerne i forhold til den 
fremtidige struktur i damerækkerne. Tilbagemeldingerne er så forskellige, at der 
næppe kan drages nogle konklusioner.  

 
4. Turneringsreglement 

 Revisioner til det kommende turneringsreglement gennemgået. Oplæg 
rundsendes til TU omgående for kommentering. 

 Krav om træneruddannelse vil ikke fremgå af reglementet, da TU ikke har 
bemyndigelse til at dispensere fra dette krav. Kun uddannelsesudvalget kan 
dispensere fra disse krav. Problemstilling forelægges uddannelsesudvalget. 

 Ændret struktur for Pigedivisionen drøftet. Forslag forelægges LU. 
 
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 er udsendt. Det forventes, at DBTU tager ansvar for orientering af 
konsekvenser i forhold til de nye regler, som i forskellig grad påvirker alle forhold 
hvor en spiller kan identificeres. Dette kunne eksempelvis være gældende for 
licensnr, ratingliste, holdkampresultater, karantæne og meget mere. Reglerne er 
ikke kun gældende for DBTU og TU men i lige så høj grad for alle klubberne. 

 Ansvar for opdatering af disciplinærbestemmelserne er stadig uafklaret. 
Bestyrelsen rykkes for et svar. 

 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. Gentagelse. 

 
Næste møde: Ikke fastlagt, men bør afholdes umiddelbart inden sidste DT-runde uge 
16. 


