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13. oktober 2022 
 

TURNERINGS- & DOMMERUDVALGSMØDE 

Torsdag den 13. oktober kl. 17.30 
Sted: Greve 
 
Deltagere:  Niels-Erik Broberg, Ernst Knudsen, Villy Rosendahl-Kaa og Christina Cassone (referent) 
Afbud:   Michael Staal 
 

1 Orientering 

  
CC har orienteret omkring branden i Idrætshuset i fredags. 
Lige nu er hallen lukket på ubestemt tid og vi kigger på weekenderne hen ad gangen (Henrik og CC). 
 
CC har IT-møde med forbundet den 2/11 omkring ønsker til nye funktioner der skal udvikles i bl.a. 
Vola. 
 

2 Kredsturnering 

  

• Trukne hold 
2 trukne hold efter turneringen er lavet: Frb.3 og Amager.4. 

• Kampflytninger 
Der har været mange flere kampflytninger end tidligere i sæsonopstart. Især fra de hold der ikke 
har sendt spillefri ønsker. Opfordring til at huske om at sende disse afsted. 

• Propositioner 
Der skal sendes en mail ud til klubberne om ændring af propositionerne: 
Reglen om at kunne omdanne libero til regulær spiller i nederste række i tilfælde af at man er 6 
spillere + 1 libero og en af de alm. spillere kommer til skade. Man må ikke spille 5 spillere + 1 
libero. 
Oprykning til 2. division. Forbundet har tilsyneladende lavet reglerne om i deres propositioner så 
det kun er nr. 1 der rykker automatisk op til 2. division fra Danmarksserien. Nr. 2 skal spille 
kvalifikation mod mulige nedrykkere fra 2. division. 
 

3 Kredspokalturneringen 

 Vi endte med 10 hold hos damerne, 13 hold hos herrerne og 11 hos mix. 
Rækkerne er godt i gang med 1. runde (skal spilles senest den 31/10). Derefter skal der spilles 
kvartfinaler i november, semifinaler i december/start januar og til sidst finaler den 4/2. 
 

4 Dommerområde 

 • Status på wildcard-dommere 
Det er en succes. Pt. har vi 13 dommere 
Der skal sendes en mail til dem efter Jul med en opfølgning om dommerkursus. 
 

• Der er kommet nye regler/fortolkning omkring opstillingsfejl. Divisionsdommerne er blevet 
orienterede, men kredsene er ikke endnu. 

 
Der skal opfordres til forbundet om bedre og hurtigere kommunikation ifm. regelændringer (fx 
oprykning til 2. div. i propositionerne) samt ændringer i regler eller fortolkning i spillereglerne. 
 

5 Ankesag 

 TU har fulgt op og diskuteret en ankesag om oprykning til DDS/ekstraordinær indplacering. 
 

6 Regnskab og budget 

 TU/DU har kigget regnskabet igennem. 
CC laver et oplæg til budget til TU/DU inden næste bestyrelsesmøde. 
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7 Næste møde 

  4/2 inden KP finalerne. 

8 Evt. 

 Vi vil fortsat gerne have nogle nye (og yngre) folk i udvalget. Hvordan kommer vi i kontakt med dem? 
 
Forslag: 
Næste gang der er generalforsamling i klubberne, kan de ”reklamere” overfor forsamlingen omkring 
medlemmer til udvalget? 
 
Vi kan holde mødet i juni som et åbent møde, hvor alle er velkommen til at deltage. Til dette møde 
rundes den afsluttede sæson af og der kigges mod det nye sæson og de nye propositioner. 
Sende info omkring det åbne møde ifm. rep.mødet i foråret. 
 
Intern note: Kunne man gøre det samme i UU? 
Broberg: tage det med i beretning. 
 

 
 
 
 


