
Referat fra Turneringsudvalgsmøde tirsdag d. 13. august 2018 i Brøndby 
 
Deltagere: Svenne Kamper Johansen, Kurt Høholt, Claus Arnsbæk, Kim Holm Pedersen 
(Ref). 
 
Afbud: Carsten Egeholt (DBTU) 
 
0.  Sammensætning af TU 

 Claus er af bestyrelsen indsat som facilitator og skal forsøge at sammensætte et 
udvalg for den kommende sæson. 

 Kim har accepteret at fortsætte i TU. Lars og Torsten kontaktes. 
 Årshjul skal oprettes – udsat til næste møde. 
 Valg af udvalgets formand udsættes til næste møde. 

 
1. Sager og henvendelser 

 Antallet af kampflytninger er i år betydeligt større end tidligere sæsoner. Det er 
bekymrende, at så mange vil flytte kampe, da spilledatoerne har ligget fast siden 
medio december 2017 – hvilket er 8 måneder siden. På den anden side, er det 
også positivt at klubberne tager ansvar og ser frem i kalenderen, særligt i forhold 
til de mange udenlandske spillere, hvormed kampflytninger jf. prioriteringslisten 
på et sent tidspunkt forhåbentlig reduceres. 

 Henvendelse vedrørende navneskift af klubnavn besvares. 
 
2. Sagsoversigt 

 Sagsoversigten opdateres i forhold til de seneste henvendelser og afgørelser. Det 
samme gælder for de seneste sager i forrige sæson. 

 
3. Danmarksturneringen 

 TU ønsker at stramme op i forhold til brugen af klubtrøjer – og dermed udstedelse 
af bøder. 

 Fristen for gebyrfri kampflytninger udløber d. 15. august 2018. Der tillades ikke 
gebyrfri kampflytning i 1. division damer i anden turneringshalvdel, når denne 
skal planlægges (datoerne er allerede kendt). 

 
4. Turneringsreglement 

 Turneringsreglement er udarbejdet og udsendt via hjemmesiden. Er endvidere 
sendt til alle DT-kontaktpersoner i forbindelse med planlægning af turneringen. 

 Kan Golden Set indføres i alle rækker på dette sene tidspunkt? 
 
5. Øvrige forhold 

 DBU har, i forbindelse med persondataforordningen, taget et nyt system i brug, 
som blandt andet håndterer oprettelse af spillerlicens og tilladelser i forhold til 
brug af billeder og video på diverse sociale medier. Bestyrelsen foreslås at 
systemet granskes, og et lignende system opbygges i DBTU. 

 Oprettelse af stævner: Visse stævner oprettes med meget kort varsel. Hvem har 
ansvar for godkendelse af stævner? Undersøges nærmere. 

 Veterankampe skal indtastes – påvirker ratingtal i alle rækker. Henvendelse til 
VU og Portalgruppen. 

 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. Claus kommer med oplæg efter aftale med Kurt. 


