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TURNERINGS- & DOMMERUDVALGSMØDE 

Tirsdag den 7. juni kl. 17.30 
Idrættens Hus. 
 
 
Deltagere: Niels-Erik Broberg, Ernst Knudsen, Villy Rosendahl-Kaa, Michael Staal og Christina Cassone 

(referent) 
Afbud:   Ingen 
 

1 Orientering 

 Christina har orienteret fra workshoppen i DIF. 

2 Udvalget 

  
A. Konstituering af udvalget (Formand): Ernst 
B. Protestkomité 

Michael Staal, Michael Andersen og Simon Øksnebjerg. CC spøger. 
C. Rekruttering til udvalget 

Opslag ”Gamle søger unge” 
 

3 Kredsturneringen 2022/23 

  
A. Behandling af ekstraordinære indplaceringer + rækkeoversigt 

For et år siden blev vi enige om at damesiden skulle bruge 1 sæson til at blive normaliseret efter 
Corona-sæsonerne, mens herresiden ville tage 2 sæsoner. Nu er vi nået til sæson 2 af 
normaliseringen for herresiden mens der for damerne er første normale sæson. 
 
Udvalget har kigget på op- og nedrykningerne samt ansøgningerne på ekstraordinære 
indplaceringer. Ud fra det har udvalget lavet en ny rækkeinddeling samt aftalt et par planer i 
tilfælde af trækninger (nogle af dem ved vi allerede er muligvis på vej). 
 
Herrer 
Farum-Holte kan ikke tildeles en plads i HDS, men tildeles en ekstraordinær indplacering i HS1. 
Kommer der en trækning i HDS, tildeles de pladsen. 
Roskilde kan ikke tildeles en plads i HDS, men tildeles en plads hvis der er yderligere trækninger 
i HDS idet de har søgt ekstraordinær indplacering og er blevet nr. 2. 
LGV kan ikke tildeles en plads i HDS, men beholder pladsen i HS1. 
Der tildeles ekstraordinær indplacering i HS1 til Glostrup-Rødovre.3 og Himmelev VK. 
Der tildeles ikke en ekstraordinær indplacering til Enghave i HS1, da holdet har spillet sig til 
nedrykning. 
 
Damer 
Farum-Holte har søgt DDS men tildeles DS1. Skulle der kommer en trækning i DDS inden 
planlægningen af sæsonen, tildeles de pladsen. 
Frederiksberg har søgt en plads i DS1 med et nyt hold. De får tildelt en plads i DS2. Skulle der 
dog komme en trækning inden planlægningen af sæsonen, tildeles de pladsen i DS1. 
Dette grundet få hold i damerækkerne pr. d.d. så der også kan laves en fornuftig turnering for 
DS2 hvis der ikke tilmeldes flere nye hold. 
 
Det ser generelt lidt udfordrende ud med nederste række hos damerne og mix. Vi laver lidt 
rekrutteringsarbejde med bl.a. oplæg på Facebook. 
 
Ud fra det aftalte er der også lavet en oversigt over hvordan næste sæsons op- og nedrykning 
kommer til at se ud. Pt. ser det ud til at vi får en serie 3 i herrerækken fra sæson 2023/24. 
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B. Propositioner 

I det omfang det er muligt – afventer VD propositioner ift. op- og nedrykninger til 2023/24. 
Herunder dispensationer til U15 spillere i seniorrækkerne. 
Da U15 spillere kan få en dispensation hvis der ikke er et ungdomstilbud i klubben (under 6 
spillere som er U15 eller U17), udvides vores propositioner til at der max må være 5 
dispenserede U15 spillere på et seniorhold i kredsen. 
 
Forespørgsel: 
Skal man give lov til at ”omdanne” en liberospiller til at være normal spiller i tilfælde af at man er 
7 spiller og får en skade. 
TU har besluttet at gøre det muligt i nederste række. Det vil sige at hvis et hold stiller op med 6 
ordinære spillere samt 1 libero og en af de ordinære spillere kommer til skade, kan holdet vælge 
at ”omdanne” liberoen til ordinær spiller, så holdet igen består af 6 ordinære spillere. Jf. 
propositionerne kan holdet dog ikke spille med 5 ordinære spillere samt 1 libero. 
 
Vi afventer med at rette passagen omkring licens til forbundet sender noget ud om det. 
 

C. MVP – skal vi fortsat bruge systemet? 
Der arbejdes med at videreudvikle Vola, derfor besluttes der ikke at fortsætte med MVP. 

 
4 Kredspokalturnering 2022/23 

  
Turneringsstruktur/ Reglement 
Stadig min. 8 hold pr. række. Vi kører turneringen som vi tidligere har gjort. 
 
Kredspokalfinalerne: 4. februar med fest.  
Kontakt Hvidovre om hal + teatersalen. Max antal? Tilmelding i god tid. 
Caféen kan stå for maden bagefter. Kan Hvidovre står for festen/drikkevarerne bagefter? 
 

5 Dommerområdet 

  
Forespørgsel fra Taastrup omkring dommerpåsætning til klubber der ligesom dem kun har 1 
seniorhold i klubben. 
 
Opfordre til at bruge Dommer+ Facebook gruppen og hjemmesiden til at søge efter dommere. Men 
også til at opfordre flere til at være dommere og dømme flere kampe. 
 
Nyt projekt: Wildcard-dommer til dem der ikke har dommerkort endnu, men med forventning om at 
tage et dommerkort indenfor det år wildcardet gælder. 
Sætte fokus på studerende da dommerhonoraret ikke har indflydelse på SU. 
Der skal søges om at få wildcardet og ansøgeren skal godkendes af DU. 
Broberg, Staal og CC udarbejder på et udkast til et skriv. 
 

6 Næste møde 

  
13. oktober kl. 17.30 
 

 
 


