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Onsdag, den 4. oktober 2017

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT
REPRÆSENTANTSKABSMØDE



2Rækkefølge

Optakt

Fremlægning og afstemning 
omkring forslag 1

Fremlægning og afstemning 
omkring forslag 2

Opgørelse af stemmer til stede

Eventuelt
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Peter Nordam:

• Tak til fremmødte (via Skype og fysisk til stede)

• DHU er i en proces, hvor det er vigtigt, at produkter og rammer bedst muligt støtter op om Vores vision og strategi

• Vigtigt at nå frem til en løsning, der kan implementeres i praksis, og hvor potentielle klagesager kan afgøres med et klart lovgrundlag

• Godt med en forudgående proces, for at afdække klubbernes ønsker

• Bestyrelsen foreslår Benny Berthelsen som dirigent. Ingen deltagere på mødet har indvendinger, hvormed dirigenten er valgt.

• Benny Berthelsen vil ligeledes under mødet skrive referat (så deltagerne kan følge skrivningen)

Optakt
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Benny Berthelsen henviser til Love og Regler for Dansk Hockey Union og konstaterer, at det ekstraordinære repræsentantskabsmøde er 
behørigt indkaldt og dagsordenen er fremsendt retmæssigt. 

For at være beslutningsdygtig på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde skal der være minimum 18 stemmer af de i alt 27 
eksisterende stemmer repræsenteret.

Det ekstraordinære repræsentantskabsmøde blev herefter erklæret beslutningsdygtigt.

Beslutningsdygtighed

 

2016 
Antal 

stemmer Antal stemmer repræsenteret 

Gentofte Hockey 
Klub 

56 2 2 (Martin Vig Rasmussen + fuldmagt) 

Hockeyklubben 
Odin 

145 3 3 (fuldmagt til Tobias Kaarsbo) 

Hockeyklubben 
Orient 

49 1 1 (Claus Carøe) 

Ishøj Hockey 
Klub 

29 1 1 (fuldmagt til Peter Nordam) 

Kalundborg 
Hockeyklub 

81 2  

Københavns 
Hockeyklub 

86 2 2 (Mo Tournay + fuldmagt) 

Marselisborg 
Hockey Klub 

86 2 2 (fuldmagt til Peter Nordam) 

Pan Idræt 21 1  

Slagelse 
Hockeyklub 

166 4  

Sørbymagle 
Hockeyklub 

86 2 2 (fuldmagt til Peter Nordam) 

  20 + 
bestyrelsen 

13 klubstemmer repræsenteret + 5 deltagende 
bestyrelsesmedlemmer (Peter Nordam, Faisal Ramzan (via 
Skype), Mo Tournay, Peter Brandt og Tobias Kaarsbo (via 

Skype) 

I alt 805  18 stemmer 
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Motivering af forslag:

Nye regler for ”3.2 Klubskifte og holdfællesskaber” blev vedtaget til seneste repræsentantskabsmøde. De nye regler fik konsekvenser dels 
for antallet af hold i ligaen og for forskellige ungdomsspillere, der ønsker at spille endnu mere, end de kan i den danske turnering.

Der har derfor været et arbejde i gang for at dels at afdække klubbernes ønsker og udfordringer, dels at udarbejde grundlag for afstemning 
på et ekstraordinært Repræsentantskabsmøde, der gør håndteringen i praksis mulig.

Der er enighed blandt klubberne om:

At man ikke ønsker at stå i en situation, hvor en klub ”køber sig til et mesterskab”

At det vil være uhensigtsmæssigt, at en klub efter at have erhvervet retten til at spille i en europæisk turnering ikke kan stille hold (grundet 
de internationale regler, der klart siger, at man kun kan spille i ét land i en sæson)

At vi ønsker at gøre rammerne for vores ungdomsspillere bedst mulige i forhold til deres udvikling

For at få flest mulige klubber til at kunne deltage i herreligaen blev det aftalt, at ansøgning om dispensation via Turneringsudvalget for første 
halvdel af udendørs turneringen skulle give klubberne mulighed for fortsat at kunne trække på spillere, der samtidig spiller i anden 
international turnering. Efterfølgende skulle en afstemning på ekstraordinær generalforsamling afklare, hvordan reglerne for resterende del 
af sæsonen (indendørs turnering og anden halvdel af udendørs turnering) skal være.

Forslag til ændring af turneringsreglementet §3.2 – Klubskifte og
holdfællesskaber
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Holdfællesskaber skal anmeldes ved tilmelding af hold. Det skal tydeligt angives, i

hvilke rækker og mellem hvilke klubber, der er indgået holdfællesskab.

En spiller kan ikke deltage for mere end én klub i en sæson i Danmark. Dansk

Hockey har i løbet af et år 3 sæsoner: efterårssæson udendørsturnering,

indendørs turnering og forårssæson udendørsturnering. Indendørs turneringen

består af et grundspil og et slutspil. For at være spilleberettiget til slutspil skal en

spiller have spillet minimum to kampe i grundspillet.

Turneringsudvalget kan i særlige situationer dispensere fra reglerne i afsnit 3.2.

Forslag til ændring af turneringsreglementet §3.2 – Klubskifte og
holdfællesskaber
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Øvrige kommentarer:

Tak fra Peter Brandt for indsatsen omkring udarbejdelsen af det nye forslag. Det får stor betydning i forhold til Orient Lyngbys fremtid, men

ser også, at det kommer til gavn for resten af klubberne, hvis det bliver godkendt.

Martin fra Gentofte: ser det som vigtigt, at det giver mulighed for at have flere omkring holdet, og dermed giver bedre kampe og øget

motivation i forbindelse med kampene.

Faisal Ramzan: opfordrer til at forslaget bliver stemt igennem, da det vil give et mere simplificeret og klart grundlag for håndtering af

turneringen.

Forslag til ændring af turneringsreglementet §3.2 – Klubskifte og
holdfællesskaber
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Antal stemmer:

• For: 18 stemmer

• Imod: 0 stemmer

• Blanke: 0 stemmer

Resultat: forslaget er godkendt

Forslag til ændring af turneringsreglementet §3.2 – Klubskifte og
holdfællesskaber
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Motivering af forslag:

Omkring ”3.3 Regler for holddannelse/brug af spillere” er der enighed fra alle klubber om, at det er en god idé at fastslå,

at Turneringsudvalget skal have mulighed for i særlige situationer at give dispensationer. Behovet for at ændre skyldes, at

den nuværende formulering ikke giver Turneringsudvalget mulighed for dispensation. F.eks. er der lige nu et ønske om at

give U18 spillere flest mulige spilleoplevelser, hvor der ikke er nogen U18-række.

Forslag til ændring af turneringsreglementet §3.3 – Regler for 
holddannelse/brug af spillere
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En spiller, der har deltaget i en kamp i Fieldhockeyligaen/halhockeyligaen kan i den samme sæson (efterårs- og 
forårsturneringen) kun deltage i en kamp i 1. division, når hans klub enten samme dag spiller, eller i mellemtiden har 
spillet en kamp i Fieldhockeyligaen, hvori han ikke har deltaget.

I en klubs første kamp i Fieldhockeyligaen/Halhockeyligaen må ikke anvendes spillere, der har deltaget i én eller flere 
kampe i en anden turneringsrække, bortset fra ungdomsrækker. Samme princip gælder også i underliggende rækker.

En spiller, der er karantænedømt, betragtes som spillende i den kamp, hvori han er idømt karantæne.

En spiller må ikke deltage samme dag i en kamp både i Fieldhockeyligaen/Halhockeyligaen og 1. division.

En påbegyndt kamp, der er erklæret for tabt ifølge reglerne i afsnit 3.2., 3.3., 6., og 9.1., anses for ”ikke spillet”.

Hvis en klub deltager med flere end ét hold i samme turneringsrække, må en spiller kun benyttes på ét af klubbens hold.

Turneringsudvalget kan i særlige situationer dispensere fra reglerne i afsnit 3.3.

Forslag til ændring af turneringsreglementet §3.3 – Regler for 
holddannelse/brug af spillere
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Øvrige kommentarer:

Ingen øvrige kommentarer

Forslag til ændring af turneringsreglementet §3.3 – Regler for 
holddannelse/brug af spillere
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Antal stemmer:

• For: 18 stemmer

• Imod: 0 stemmer

• Blanke: 0 stemmer

Resultat: Forslaget vedtaget

Forslag til ændring af turneringsreglementet §3.3 – Regler for 
holddannelse/brug af spillere
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Ingen punkter.

Eventuelt
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Peter Nordam:

• Endnu en gang tak for deltagelsen

• DHU vil også fremover arbejde på, at der op mod de ordinære repræsentantskabsmøder vil blive lejlighed til at have en høring forud for

mødet, hvor klubberne får lejlighed til at drøfte indkomne forslag med henblik på dels at give mulighed for at justere forslag inden den

endelige udsendelse, dels at give mulighed for at dykke ned i forståelsen bag forslagene

Herefter blev det ekstraordinære repræsentantskabsmøde erklæret afsluttet.

Afrunding



15

Referent/dirigent:

____________________

Bestyrelsen:

____________________ ____________________

____________________ ____________________

____________________ ____________________

____________________

Underskrifter incl. dato


