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1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen vil foreslå Niels-Christian Levin Hansen fra DIF.  
 
Repræsentantskabsmødet valgte enstemmigt Niels-Christian Levin Hansen som dirigent. 
 
Dirigenten konstaterede at mødet var retmæssigt indkaldt.  
 
Bestyrelsesmedlem Peter Nordam foretog navnegennemgang og fastslog antallet af stemmer, 
tilstedeværende ved fremmøde eller fuldmagt på repræsentantskabsmødet. Der var 20 
stemmeberettigede, heraf andrager bestyrelsen 5 stemmer.  

 
Klubbernes stemmefordeling følger bestemmelserne i DHU’s vedtægter. Klubbernes medlemstal 
pr. 1. januar 2017 (tallene indrapporteret til medlemstal.dk for 2016) lægges til grund. 

Følgende klubber var repræsenteret med følgende stemmeberettigede: 

• Københavns Hockeyklub (to stemmer): Mo Tournay og Inger-lise Mourier 

• Marselisborg Hockey Klub (en stemme): David Rodrigues 

• Hockeyklubben Orient Lyngby (en stemme): Claus Carøe 

• Sørbymagle Hockey Klub (to stemmer): Lasse Solheim og Flemming Jørgensen 

• Kalundborg Hockey Klub (to stemmer): Bettina Eriksen og en godkendt fuldmagt 

• Hockeyklubben Odin (tre stemmer): Michael Sandstød Nielsen, Jeppe Pilgren og Marianne 
Larsen 

• Slagelse Hockeyklub (fire stemmer): Mikkel Steinmetz, Ralf Christensen, Peter Eghøje og 
godkendt fuldmagt 

Bestyrelsen var repræsenteret med følgende stemmeberettigede: Peter Nordam, Henrik Nielsen, 
Trine Moll Christensen, John Christensen og Tobias Kaarsbo Madsen. 
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2. Bestyrelsen aflægger beretning for året 2016 
Bestyrelsen supplerede den skriftligt fremsendte beretning med mundtlige indlæg under mødet.  
Beretninger fra bestyrelsen blev suppleret ved præsentationsslides – medsendt dette referat. 
 
Formanden Peter Nordam startede med at kommentere på den udsendte beretning. Peter gav et 
organisatorisk overblik og berørte nuværende og fremadrettede økonomiske råderum og strategier. 
DIF’ strategi og visioner 2020 blev overordnet gennemgået og Peter fremlagde en status på den nye 
økonomiske struktur og strategiaftale for DHU, der udvikles i samarbejde med DIF. Afslutningsvis 
berørte Peter det internationale arbejde i FIH og EHF. Herunder behovet for en governance for, 
hvordan man repræsenterer DHU i sådanne fora ved at udfylde poster som TD, Judge, dommer mv., 
og at der fra førstkommende indstillingsrunde vil være en ”forventningsafstemningskontrakt” 
mellem den repræsenterende og DHU. 
Tak til klubberne, bestyrelsen, ansatte og DIF. 
 
Turneringsudvalget v. John Steinmetz Christensen efterlyste flere hænder til udvalget. 
En af de kæmpe store opgaver, der har været, er flytning af kampe. Udvalget opfordrede til at man 
tænker sig godt om og vurderer nødvendigheden af flytningen. 
Opstartsmøder er forløbet godt. Turneringsmodulet er kommet godt i gang. Der er selvfølgelig altid 
en indkøringsfase, men overordnet set fungerer det som det skal. Næste opstartsmøde er 21. maj 
2017, hvor der evalueres, samles op og gøres klar til næste turneringssæson. 
Tak til alle udvalgsmedlemmer og støtten i forbindelse med sygdom. 
 
Eliteudvalget v. Trine Moll Christensen har haft to store øjeblikke her i 2016: Herrerne sikrede sig 
oprykning til Nations Championship og U16 talentdrengene sluttede som nr. 4. i Litauen og 
kvalificerede sig dermed EuroHockey 5 championship 2017. 
Der har også været en del internationale dommeropgaver. 
Tak til alle udvalgsmedlemmer. 
 
Dommerudvalget v. Peter Nordam. Der har ikke været nogen formand siden sommeren 2016. 
Administrativt er alle opgaver afleveret til sekretariatet i KUF. 
Der er stor opbakning, og det vil der stadig være, fra bestyrelsens side, til alle de dommere der gør 
en indsats på alle planer i DHU.  
Nyt tøj og omformer stik er taget i brug. 
Bestyrelsen håber, og opfordrer til, at der snart kan findes folk til at sidde i udvalget, og der kan 
blive valgt en ny formand. 
 
Udviklingsudvalget v. Tobias Kaarsbo Madsen fremhævede Uddannelse – 1-2 træner og 
Klubudviklingsservice, Caravanen og Akademiet. Der har været fokus på Pigetalentprojektet og det 
overordnede strategiske arbejde. 
Der er nu indkøbt medaljer i stort antal, så klubberne nu også selv kan rekvirere til DHU stævner og 
aktiviteter. 
DHU har også fået en flot ny hjemmeside, som der arbejdes meget på pt. - http://dhu.nu/ 
Udviklingsprisen: Der var 9 kandidater og udvalget har valgt: Emilie og Mathilde fra Kalundborg 
Hockeyklub. Tillykke og repræsentantskabsmødet kvitterede med velfortjente klapsalver. 
Ny pris – Ildsjæleprisen blev i år overrakt til Mikkel Steinmetz Christensen med ligeså velfortjente 
klapsalver. 
 
Amatør- og Ordensudvalget v. Mo Tournay – intet at berette, ingen sager 2016. 

http://dhu.nu/
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Spørgsmål og kommentarer fra repræsentantskabsmødet samt svar fra bestyrelsen: 
 

• Jonas Jensen (Sørbymagle) spørger ind til Turneringsudvalget om antal kampe på samme dag og 
tiden mellem kampene. 

• John svarede at der netop er fremsat forslag om det samme, hvor der tages højde for pause 
mellem kampene 
 

• Marianne (Odin) I samme ”boldgade”, om tider før, under og mellem kampene. De har haft en 
udfordring med ligamodulet, hvor det der stod ikke passede med virkeligheden på kampdagen 

• John svarede at det desværre må have været en tastefejl, men kom gerne med alle de fejl 
og mangler I opdager. 

 

• Bettina (Kalundborg) Det tekniske system – ligamodulet – Det vil være rart, der kun er et sted at 
kigge 

• John pointerede, at det er i ligamodulet. 
 

• Daniel (Orient Lyngby): Dejligt med ny hjemmeside. Opfordring til at man får de sidste ting på 
plads, så der ikke skal  være to? 
Der har været en udfordring med manglende retningslinjer i forhold til udpegning af danske 
dommere og judges i udlandet 

• Bestyrelsen har fokus på retningslinjerne og det vil være en af de første opgaver for et  
fremtidigt dommerudvalg / løsning i bestyrelsen. 

 

• Tommy (Sørbymagle Hockey klub): Ligamodulet er tungt at bruge.  

• John: Det er udviklet inden for de midler der har været til rådighed. 

• Peter: Der er fokus på det og turneringsudvalget bruger meget tid på at få værktøjet til at 
fungere. Der opfodres til at alle kommer med input og gode idéer, ligesom man meget 
gerne må indgå i udvalget med sine ressourcer og kompetencer. 

 
Herefter godkendte et enigt repræsentantskabsmøde bestyrelsens beretning.  
 

3. Præsentation af revideret regnskab for 2016 og budget for 2017 
Regnskab 2016 
Økonomiansvarlig Henrik Nielsen henviste til det udsendte og kommenterede de store tal, som 
værende tilskuddet fra DIF, øget udgift til udviklingskonsulenten der blev sat op i tid, eliteudvalget 
og administration/sekretariat i KUF. 
 
Spørgsmål og kommentarer fra repræsentantskabsmødet samt svar fra bestyrelsen: 
 

• Michael (Odin): Udviklingspuljen? Hvad sker der hvis pengene ikke bliver brugt? 

• Henrik Nielsen: Hvis der er penge til overs ryger de tilbage i fælleskassen 

• Der efterlyses klarere retningslinjer for udviklingspuljen. Et ønske er at den går i kr. 0,00. 

• Taget til efterretning af bestyrelsen 
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• Mo (KH): Giver vi pengene tilbage til klubberne? Og dommere og officials – hvad er hvad? Det er 
lidt svært at se i regnskabet! 

• Henrik:  Enig, derfor står vi også over for at få ændret den samlede kontoplan, så det gerne 
skulle være lettere at se og gennemskue fremadrettet 
 

• Marianne (Odin): Udviklingen i udgifter til Administration og rep-møde er faldet markant fra 
forrige år til sidste år. Håber ikke det betyder, at man ikke har sagt ordentligt tak til HP for 
indsatsen!? 

• Henrik: Forskellen ligger i, at en del udgifter har kunnet trækkes i KUF-økonomien. 
 
Repræsentantskabsmødet godkendte enstemmigt regnskab for 2016  
 
Budget 2017.  
Henrik Nielsen henviste igen til det udsendte materiale og fremhævede nogle af de ting der blev 
debatteret på budgetmødet i januar. Peter Nordam bistod med en tak til alle der deltog på 
budgetmødet. Det var virkelig dejligt og gav en god dialog mellem Union og klubber. 
 

• Claus (Orient): Ligamodul og Elite – er der sat penge nok af? 

• Henrik: Ja, det er bestyrelsens forventning. Generelt er alle posteringer kigget igennem og 
der spares og ændres på alle de steder hvor der kan, så vi også sikrer drift, turnering, elite 
og udvikling.  
Peter: Forklarer at 2017 skal ses som et mellemår. Vi kender vores økonomiske ramme, 
hvormed vi også kender til det aktivitets og serviceniveau, vi kan levere. I bedes derfor alle 
sørge for at forklare ude i klubberne, hvorfor vi med det præsenterede budget desværre 
også bliver nødt til at stoppe med nogle aktiviteter. Det kan se anderledes ud, når 
strategiaftaler kommer på plads i 2018. 
 

• Daniel (Orient): Hvorfor er der sat så mange penge af til klubber? 

• Benny: En del af det, er de nye medaljer og pokaler samt udligningspuljen. 

• Henrik: Igen – kontoplanen, vil blive gennemgået – en ny vil blive lavet og vi skal nok 
udspecificere hvad der ligger inde under selve beløbet. 

 

• Lasse (Sørbymagle): Eliteposterne, hvordan hænger de sammen. 

• Trine: Herrelandsholdet og U16 drengene har været de store poster sidste år. En del af det 
er dækket af egenbetaling. Det store fald for 2017 skyldes, at den udendørs 
herrelandsholdsdeltagelse er valgt fra. 
 

• Peter (Orient): Er budgettet realistisk? Sidste år overskred vi budgettet med 80.000 kr. Hvis det 
samme sker i år oveni årets underskud, vil det betyde at vores Egenkapital er væk. Hvad vil en 
sådan situation få af betydning for Unionen? Vi har taget meget fra egenkapitalen. 

• Henrik: Bestyrelsen vil helst ikke kræve mere fra klubberne, men der bliver kigget på alle 
poster og der spares der hvor der kan. Der er flere knapper der kan drejes på - f.eks. 
afholder bestyrelsen flere skypemøder. 

• Peter: Bestyrelsen har meget stor fokus på budgettet og de enkelte punkter gennemgås 
nøje til hvert bestyrelsesmøde. DIF holder også øje og hjælper til. Det er dog stadig 
bestyrelsens holdning og vurdering at budgettet er realistisk og vil holde. Derfor har vi ingen 
frygt for en negativ egenkapital 
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• Mo (København): Kommentar vedr. budgetmødet. Det var et fint møde, men kunne godt tænke 
sig en udvidelse af muligheder for andre tanker for indtægter og måder at lægge budget på. 

 

• Jonas (Sørbymagle): Bennys opgaver og sponsorarbejde for Unionen? 

• Peter: Ja, det er med i bestyrelsens overvejelser, men prioriteten er for i år anderledes. 
Ressourcerne bruges til DIF strategiaftaleprocessen.  

 
Repræsentantskabsmødet godkendte enstemmigt budgettet for 2017 
  

4. Behandling af indkommende forslag 
Dirigenten gennemgik alle forslagene.  
(Vi henviser til de ordinære forslag, som fremgår til allersidst efter referatet). 
  
Forslag 1: Ændring af turneringsreglementet § 2.5.1 – Turneringsform: 
Flemming fra Sørbymagle Hockey Klub motiverede forslaget 
 
Efter enkelte kommentarer fra salen blev forslaget sat til afstemning. 

 
Repræsentantskabsmødet stemte følgende: For: 2 Imod: 14 Blanke: 4  
Forslaget blev således forkastet. 
 
Forslag 2: Ændring af turneringsreglementet § 2.5.1 – Turneringsform 
John Steinmetz Christensen fra Bestyrelsen motiverede forslaget 
 
Efter enkelte kommentarer fra salen blev forslaget sat til afstemning. 

 
Repræsentantskabsmødet stemte følgende: For: 7 Imod: 9 Blanke: 4 
Forslaget blev således forkastet. 
 
Forslag 3: Ændring af turneringsreglementet med et tillæg til § 3.1 – Spilletilladelse: 
Michael Sandstød Nielsen fra Hockeyklubben Odin 
 
Efter enkelte kommentarer fra salen blev forslaget sat til afstemning. 
 
Repræsentantskabsmødet stemte følgende: For: 12  Imod: 6 Blanke: 2 
Forslaget blev således godkendt. 
 
Pause, hvor klubber og bestyrelse talte sammen om de næste tre forslag. 
Dirigenten præciserede herefter proceduren de næste tre forslag: 
Efter motivation fra hvert forslag, stemmes om bestyrelsens model 1 i forslag 6. Hvis det ikke bliver 
godkendt, stemmes der om bestyrelsens model 2 i forslag 6. Hvis det ikke bliver godkendt, stemmes 
der om Kbh. forslag 4. 
Sørbymagle trækker deres forslag 5. 
 
Forslag 4: Ændring af turneringsreglementet § 3.2 – Klubskifte og holdfællesskaber: 
Mo Tournay fra Københavns Hockeyklub motiverede forslaget 
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Forslag 5: Ændring af 3.2. turneringsreglementet Klubskifte og holdfællesskaber: 
Jonas fra Sørbymagle Hockey Klub motiverede forslaget 
 
Forslag 6: Ændring af 3.2. turneringsreglementet Klubskifte og holdfællesskaber: 
John Steinmetz Christensen fra Bestyrelsen motiverede forslaget 
 
Efter flere kommentarer og debat fra salen, blev forslagene sat til afstemning. 
 

• Daniel (Orient) Forslaget er meget negativt for Orient da vi har flere svenske spillere på holdet 

som også spiller i den svenske liga. Hvis forslaget bliver vedtaget kan vi blive nød til at trække 

vores udendørs ligahold fra næste sæson.   

Repræsentantskabsmødet stemte først om bestyrelsens Model 1 fra forslag 6: For: 13 Imod: 4 
Blanke: 3 
Således blev Forslag 6 – model 1 godkendt og resten af forslagene bortfaldt hermed. 
 
Forslag 7: Øvrige forslag fra Bestyrelsen til ændring af turneringsreglementet: 
John Steinmetz Christensen fra Bestyrelsen motiverede forslaget 
 
Efter kommentarer fra salen blev forslaget sat til afstemning med ændringer til 6.1 og til sidst og de 
øvrige i det samlede forslag. 
 
Repræsentantskabsmødet stemte følgende: 6.1 - For: 2, Imod: 18, Blanke: 0 
Udeblivelse fra en kamp opfattes som et afbud: For: 19, Imod: 1, Blanke: 0 
Det samlede forslag 7 blev herefter sat til afstemning og blev enstemmigt vedtaget. 
Forslaget blev således godkendt. 
 

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 
Efter tur afgår Faisal Ramzan (næstformand) og Henrik Nielsen (økonomiansvarlig).  
Posterne skal derfor besættes. 
 
Faisal Ramzan (næstformand) er villig til genvalg. Enstemmigt valgt for en periode på 2 år. 
 
Henrik Nielsen (økonomiansvarlig) er villig til genvalg. Enstemmigt valgt for en periode på 2 år. 
 

6. Valg af medlemmer til Amatør- og Ordensudvalget 
Mo Tournay vælger at genopstille 
Repræsentantskabsmødet valgte enstemmigt Mo for en periode på 2 år. 
 
Suppleant: Thorkil Lund vælger at genopstille 
Repræsentantskabsmødet valgte enstemmigt Thorkil for en periode på 2 år. 
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7. Valg af udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer 
• Formand for Udviklingsudvalget:  

Posten er ikke på valg – Tobias Kaarsbo Madsen blev valgt i 2016 for 2 år. 
 

• Formand for Eliteudvalget:  
Posten er på valg, da Trine Christensen blev valgt ind midt i en periode. Trine ønsker ikke at 
genopstille. Posten skal besættes. Peter Brandt opstiller, som konstitueret frem til 31. juli 2017. 
Repræsentantskabsmødet valgte enstemmigt Peter Brandt. 
 

• Formand for Turneringsudvalget:  
Posten er ikke på valg – John Steinmetz Christensen blev valgt i 2016 for 2 år. 
 

• Formand for Dommerudvalget:  
Posten er vakant, og posten skal besættes! 
Ingen – bestyrelsen fik bemyndigelse til at finde en formand for udvalget. 
 

8. Revisorer 
Bestyrelsen foreslog revisionsfirmaet Ernst & Young. 
 
Repræsentantskabsmødet godkendte enstemmigt Ernst & Young som revisor.  
 

9. Eventuelt 
• ”Jonas” (Sørbymagle): Førstegangsdeltagelse. Ærgerligt at der ikke var mulighed for at 

debattere alle forslagene inden repræsentantskabsmødet. Mange holdninger og gode input der 
fordufter i debatten, fordi der skal stemmes om det eksakte forslag. 

  

• Marianne (Odin): Enig, måske der kan være flere medlemsmøder eller arbejdsgruppemøder i 
Unionen, ligesom folkemøde. 

 

• Peter (Orient): Også førstegangsdeltager. Ønsker bedre forberedelse fra klubber og bestyrelsens 
side før vedtagelse af ændringsforslag. Eller måske tid inden mødet til at debattere for at blive 
enige om et godt samlet forslag.  
Min egen søn på 15 år har i indeværende indendørssæson takket ja til et tilbud fra Nayan 
Landhockeyklub om at hjælpe deres U16 hold, når det passede ind i hans øvrige program. Han 
hjalp dem i to kampe, hvor han tog med i Göteborg, spillede mod andre klubber end de 
sædvanlige og fik en super oplevelse. Med bestyrelsens vedtagne forslag er dette ikke længere 
muligt, da den åbenbart mener at ekstra kampe for et svensk U16 hold vil skade dansk hockey 
mere end det vil gavne - sørgeligt. 
Peter Nordam: Ja, det kan så ikke lade sig gøre! 

 
Peter Nordam: Tak for de gode kommentarer og input her under eventuelt. Om det skal være et 
folkemøde eller et debatmøde om turneringsreglement og /eller andre interessante emner, vil 
bestyrelsen kigge på. Det gik jo rigtig godt med budgetmøde i januar - det kan vi lære af og 
bestyrelsen tager det ad notam. 
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Dirigenten afsluttede herefter med tak for god ro og orden, og erklærede repræsentantskabsmødet 
afsluttet. 
 
Formand Peter Nordam takkede også deltagerne på repræsentantskabsmødet for god ro og orden, 
samt dirigenten for veludført mødeledelse. Peter var glad for den gode stemning og engagementet, 
men noterede sig også flere områder, hvor bestyrelsen skal have fokus det kommende år. 
 
Tak for jeres deltagelse. Tre x HURRA for DHU, som traditionen nu er. 
 
 
Dirigent: Niels-Christian Levin Hansen, DIF Bestyrelse - Dato: 3. april 2017  
 

Underskrift:     
 
Referent: Keld Andreassen, Teamleder i KUF sekretariatet 
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Indkomne forslag: 

 

Der var indkommet følgende forslag forud for repræsentantskabsmødet 2017: 

Fra: Ændringen vedr.: Paragraf: Kontakt: 
Sørbymagle 
Hockey Klub 

Turneringsreglementet § 2.5.1. 
Turneringsform 

Niels Pedersen 
soerbyhockey@gmail.com 
4021 2570 

Bestyrelsen Turneringsreglementet § 2.5.1. 
Turneringsform 

John Christensen 
john@steinmetz-christensen.dk 
6084 3490 

Hockeyklubben 
Odin 

Turneringsreglementet 3.1. Spilletilladelse Michael Sandstød Nielsen 
michael.sandstoed.nielsen@gmail.com 
3014 5802 

Københavns 
Hockeyklub 

Turneringsreglementet § 3.2. Klubskifte og 
holdfællesskaber 

Mo Tournay 
Mo_Tournay@hotmail.com 
5127 7279 

Sørbymagle 
Hockey Klub 

Turneringsreglementet § 3.2. Klubskifte og 
holdfællesskaber 

Niels Pedersen 
soerbyhockey@gmail.com 
4021 2570 

Bestyrelsen Turneringsreglementet § 3.2. Klubskifte og 
holdfællesskaber 

John Christensen 
john@steinmetz-christensen.dk 
6084 3490 

Bestyrelsen Turneringsreglementet En række 
større/mindre 
rettelser i 
reglementet 

John Christensen 
john@steinmetz-christensen.dk 
6084 3490 

 

 
 
 

Forslag til ændring af turneringsreglementet §2.5.1 – turneringsform: 

1. Forslag fra Sørbymagle Hockey Klub 
2.5.1. Turneringsform 
Turneringen i halhockeyligaen afvikles med et grundspil og et slutspil. 
Grundspillet afvikles som dobbeltturnering, hvor alle spiller mod alle 2 gange. 
En kamp afvikles over 2 x 20 min., med 5 minutters pause. Lilleputkampe dog over 2 x 15 
min. 
 
Slutspillet afvikles mellem de 4 bedst placerede i grundspillet. 
Slutspillet afvikles over én dag på følgende måde: 
Semifinale 1: spilles mellem hold nr. 2 og hold nr. 3 fra grundspillet 
Semifinale 2: spilles mellem hold nr. 1 og hold nr. 4 fra grundspillet 
Bronzekamp: spilles mellem taberne af semifinale 1 og 2 
Finale: spilles mellem vinderne af semifinale 1 og 2 
 

mailto:soerbyhockey@gmail.com
mailto:john@steinmetz-christensen.dk
mailto:michael.sandstoed.nielsen@gmail.com
mailto:Mo_Tournay@hotmail.com
mailto:soerbyhockey@gmail.com
mailto:john@steinmetz-christensen.dk
mailto:john@steinmetz-christensen.dk
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Hvis en kamp i slutspillet ender uafgjort, afgøres kampen efter FIH’s gældende regler 
(penalty 
shootout). 
 
Vinderen af slutspillet er Danmarksmester i halhockey og kvalificerer sig til at deltage i den 
til enhver tid værende europæiske indendørsturnering i EHF’s regi. 
 

Foreslås ændret til: 
 
2.5.1. Turneringsform 
Turneringen i halhockeyligaen afvikles med et grundspil og et slutspil. 
Grundspillet afvikles som dobbeltturnering, hvor alle spiller mod alle 2 gange. 
En kamp afvikles over 2 x 20 min., med 5 minutters pause. Lilleputkampe dog over 2 x 15 
min. 
 
Ungdomsrækker: 
Slutspillet afvikles mellem de 4 bedst placerede i grundspillet. 
Slutspillet afvikles over én dag på følgende måde: 
Semifinale 1: spilles mellem hold nr. 2 og hold nr. 3 fra grundspillet 
Semifinale 2: spilles mellem hold nr. 1 og hold nr. 4 fra grundspillet 
Bronzekamp: spilles mellem taberne af semifinale 1 og 2 
Finale: spilles mellem vinderne af semifinale 1 og 2 
 
Hvis en kamp i slutspillet ender uafgjort, afgøres kampen efter FIH’s gældende regler 
(penalty 
shootout). 
 
Seniorrækker herre/dame: 
Slutspillet afvikles mellem de 4 bedst placerede i grundspillet. 
Slutspillet afvikles på følgende måde: 
Semifinale 1:  
spilles mellem hold nr. 2 og hold nr. 3 fra grundspillet, som bedst af 3 kampe 
Semifinale 2:  
spilles mellem hold nr. 1 og hold nr. 4 fra grundspillet, som bedst af 3 kampe.  
Bronzekamp:  
spilles mellem taberne af semifinale 1 og 2, som bedst af 3 kampe. 
Finale:  
spilles mellem vinderne af semifinale 1 og 2, som bedst af 3 kampe.  
 
Hvis en kamp i slutspillet ender uafgjort, afgøres kampen efter FIH’s gældende regler 
(penalty 
shootout). 
 
Vinderen af slutspillet er Danmarksmester i halhockey og kvalificerer sig til at deltage i den 
til enhver tid værende europæiske indendørsturnering i EHF’s regi. 
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Motivation: 
Forslaget er alene gældende for herre- og damerækkerne. 
Forslaget er motiveret i det forhold at det igennem de senest 10 – 15 år er de samme 4 
klubber som kvalificerer sig til slutspillet, og stort set også de samme som år efter år vinder 
det Danske Mesterskab. 
Aktuelt er det således at blot et af de 4 kvalificerede hold skal vinde 2 kampe på 
slutspilsdagen for at vinde DM, placeringen i turneringen er således uden betydning. Det 
er, efter vores opfattelse, alt for let at blive Dansk Mester i halhockey. 
Forslaget er inspireret af andre lignende idrætsgrene som f. eks, ishockey og floorball. 
 
PR værdien af det nuværende slutspil er, efter vores opfattelse, uden betydning for DHU, 
og der er ikke set øget interesse for hockeysporten, som følge af den meget tilfældige og 
sporadiske dækning. 
 
Eksempel på afvikling i 2017: 
 
Lørdag den 24. februar: 
Nr. 2 – nr. 3 DA 
Nr. 2 – nr. 3 HE 
Nr. 1 – nr. 2 DA 
Nr. 1 – nr. 2 HE 
 
Søndag den 25. februar: 
Nr. 2 – nr. 3 DA 
Nr. 2 – nr. 3 HE 
Nr. 1 – nr. 2 DA 
Nr. 1 – nr. 2 HE 
 
Tirsdag (eller anden ugedag): 
Nr. 2 – nr. 3 DA 
Nr. 2 – nr. 3 HE 
Nr. 1 – nr. 2 DA 
Nr. 1 – nr. 2 HE 
 
Lørdag den 3. Marts 
Bronzekamp DA 
Bronzekamp HE 
Finale DA 
Finale HE 
 
Søndag den 4. marts: 
Bronzekamp DA 
Bronzekamp HE 
Finale DA 
Finale HE 
 
Lørdag den 10. marts: 
Bronzekamp DA 
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Bronzekamp HE 
Finale DA 
Finale HE 
 
Søndag den 11. marts 
Ungdomsslutspil 
 
Spillested fastlægges af turneringsudvalget, efter ansøgning fra klubberne. 
 

2. Forslag fra Bestyrelsen 
Følgende tilretningsforslag (se overstregninger og ændringer med rødt): 
Turneringen i halhockeyligaen afvikles med et grundspil og et slutspil. 
 
Grundspillet afvikles som dobbeltturnering, hvor alle spiller mod alle mindst 2 gange.  
En kamp afvikles over 2 x 20 min., med min. 5 minutters pause. Lilleputkampe dog over 2 x 
15 min. 
Turnerigsudvalget fastsætter spilletiden. 
Slutspillet afvikles mellem de 4 bedst placerede i grundspillet. 
 
Der foreslås desuden dette forslag om at man spiller som følger i HALHOCKEYLIGAEN 
HERRER: 
Spiller kun en kamp pr. dag. 
Spiller 2 x 30 min. 
Slutspil som vi plejer men med spilletid på 2 x 30 min. 
 
Begrundelse: 
Det giver en bedre udbredelse af turneringen i hele sæsonen. 
Der ville blive lige mange ude som hjemmekampe. 
Det giver større mulighed for at trække tilskuer til disse kampe, da de ville blive lagt i 
forbindelse med ungdomsturneringen. 

 

Forslag til ændring af turneringsreglementet §3.1 – spilletilladelse: 

1. Forslag fra Hockeyklubben Odin 
Tillæg til Turneringsreglement afsnit 3.1 Spilletilladelse 
Hermed fremsendes forslag til tillæg til turneringsreglementets afsnit 3.1 Spilletilladelse. 
Forslaget stilles for at sikre at ungdomsspillere, der går i klasse sammen med 
holdkammerater, men som aldersmæssigt er ældre end klassekammeraterne, får 
mulighed for at udøve hockeysporten sammen med deres klassekammerater på trods af 
aldersforskellen. Tillades dette ikke udføres der en uhensigtsmæssig eksklusion af de 
pågældende unge og for Hockeyklubben Odin vil dette fremadrettet betyde at 2 
ungdomsspillere ikke længere kan dyrke hockeysporten sammen med deres 
klassekammerater. 
Tidligere er der for de pågældende ungdomsspillere søgt og givet dispensation på 
baggrund af at de ønsker at spille hockey sammen med deres klassekammerater. I 2016 er 
der i turneringsudvalget foretaget en ændring af tidligere praksis således at der nu ikke 
længere gives dispensationer på baggrund af ovenstående. 
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Forslaget ønskes indført som en del af afsnit 3.1 som generel undtagelse på linie med 
tilladelsen om benyttelse af pigespillere der aldersmæssigt tillades at være 1 år ældre end 
rækkens alderstrin (forudsat at der ikke er tale om en ren pigerække) og dermed ikke som 
en dispensation. 
 
Følgende formulering foreslås derfor indført i afsnit 3. Spilletilladelse: 
“I ungdomsrækker gælder klassetrinsreglen (gælder til og med 9. klasse), der giver 
mulighed for uden at der skal ansøges herom - at benytte spillere født en årgang ældre 
end den pågældende aldersklasse, såfremt der for de pågældende over for Dansk 
Hockey Unions turneringsudvalg på forlangende ved hjælp af skoleklasseliste 
kan dokumenteres klassetrinsfællesskab med spiller(e) fra samme hold, der opfylder 
aldersgrænsen.” 
Ovenstående formulering er hentet fra DBU Fyns regelsæt og kan ligeledes findes hos 
DGI. 
Ved at indføre tillægget som en generel undtagelse og ikke en dispensationsansøgning, 
som skal behandles, sikres yderligere at dette ikke medfører yderligere arbejde for 
turneringsudvalget. 
 

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

1. Forslag fra Københavns Hockeyklub 
Motiveret begrundelse: 
Det har vist sig at den nuværende formulering i ”§ 3.2. Klubskifte og holdfællesskaber” kan tolkes forskelligt, 
hvorfor der er et stort behov for en præcisering af formuleringen. Derfor foreslår Københavns Hockeyklub at 
nedenstående præcisering bliver tilføjet turneringsreglementet, således der ikke bør kunne være forskelligt 
måde at tolke formuleringen i turneringsreglementet på.  
Præciseringen er fremhævet med markeret tekst.  
 
Nuværende formulering i Turneringsreglementet § 3.2. Klubskifte og holdfællesskaber 
”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 turnering.  
En spiller kan dog inden for samme turnering (efterårs- og forårssæson) deltage i turneringskampe for to 
klubber, ved at skifte til den anden klub lige inden forårssæsonens start”. 
 
Forslag til præcisering af formulering § 3.2. Klubskifte og holdfællesskaber 
”Holdfællesskaber skal anmeldes ved tilmelding af hold. Det skal tydeligt angives, i hvilke rækker og mellem 
hvilke klubber der er indgået holdfællesskab.  
I turneringer under DHU er det kun tilladt for en spiller at deltage for én dansk klub pr. turneringssæson 
(efterårs- og forårssæson) medmindre at nedenstående er gældende.  
En spiller kan dog inden for samme turnering (efterårs- og forårssæson) deltage i turneringskampe for to 
klubber, ved at skifte til den anden klub lige inden forårssæsonens start. Dette er gældende for begge 
turneringstyper i DHU nærmere bestemt udendørsturneringen og indendørsturneringen. 
Spillere som deltager eller har deltaget i udenlandske turneringer er også spilleberettiget til at deltage i 
turneringer under DHU”. 
 
 
 
 
 
 

2. Forslag fra Sørbymagle Hockey Klub 
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3.2. Klubskifte og holdfællesskaber 
 
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 turnering. 
 
En spiller kan dog inden for samme turnering (efterårs- og forårssæson) deltage i 
turneringskampe for to klubber, ved at skifte til den anden klub lige inden forårssæsonens 
start. 
 
En ungdomsspiller (under 18 år) kan inden for samme turnering (efterårs- og forårssæson) 
kun 
deltage i ungdomsturneringskampe for én og samme klub. 
 
Turneringsudvalget kan i særlige situationer dispensere fra reglerne i afsnit 3.2 
 
Foreslås ændret til (markeret med kursiv): 
 
3.2. Klubskifte og holdfællesskaber 
 
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 turnering. 
 
En spiller kan ikke deltage i turnering i Danmark, hvis denne i samme sæson (efterårs- og 
forårssæson, samt indendørssæson) har deltaget i turneringskampe for udenlandske 
klubber. 
 
En spiller kan dog inden for samme turnering (efterårs- og forårssæson) deltage i 
turneringskampe for to klubber, ved at skifte til den anden klub lige inden forårssæsonens 
start. 
 
En ungdomsspiller (under 18 år) kan inden for samme turnering (efterårs- og forårssæson) 
kun 
deltage i ungdomsturneringskampe for én og samme klub. 
 
Turneringsudvalget kan i særlige situationer dispensere fra reglerne i afsnit 3.2 
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3. Forslag fra Bestyrelsen 
Udendørsturneringen: 

Turneringen udskrives som en samlet sæson, der består af to halvsæsoner (efterår og forår).  

 

En spiller kan i hver halvsæson (efterår og forår) kun spille for én klub i turneringer under DHU, og 

et klubskifte i en igangværende turnering skal finde sted forud for påbegyndelsen af den 

halvsæson, i hvilken spilleren ønsker at spille for den nye klub.  

 

En spiller er ikke spilleberettiget for en dansk klub i turneringer under DHU, hvis vedkommende 

samtidig spiller for en udenlandsk klub i turneringer under det internationale hockeyforbund (FIH) 

eller dettes medlemsorganisationer. En spiller kan dog blive spilleberettiget for den danske klub, 

såfremt klubskifte fra den udenlandske klub har fundet retmæssigt sted, jf. den tilsvarende regler 

om klubskifte mellem to danske klubber.  

 
Pokalturneringen: 

Gælder samme regler som udendørs. 

 

Indendørsturneringen: 

Turneringen udskrives som en samlet sæson og betragtes ikke som opdelt i to halvsæsoner. Den 

består af et grundspil og et slutspil. 

 

 
1. Model 1: 

 
En spiller, der i en sæson har spillet for enten  

Model 1 

a) en dansk klub i turneringer under DHU eller  

b) en udenlandsk klub i turneringer under det internationale hockeyforbund (FIH) eller 

dettes medlemsorganisationer,  

 
kan ikke i samme sæson spille for en anden dansk klub i den resterende del af sæson.  
 

2. Model 2: 

 
En spiller kan i løbet af sæsonen frit skifte klub og er således spilleberettiget i den nye klub, 
når klubskiftet kan anses for foretaget i overensstemmelse med reglerne herfor.  

 

En spiller er ikke spilleberettiget for en dansk klub i turneringer under DHU, hvis 
vedkommende samtidig spiller for en udenlandsk klub i turneringer under det internationale 
hockeyforbund (FIH) eller dettes medlemsorganisationer. En spiller kan dog blive 
spilleberettiget for den danske klub, såfremt klubskifte fra den udenlandske klub har fundet 
retmæssigt sted, jf. den tilsvarende regler om klubskifte mellem to danske klubber.  
 
I alle tilfælde er en spiller alene spilleberettiget i slutspillet, såfremt vedkommende har 
spillet to kampe i grundspillet for den pågældende klub. 
 

 

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 turnering  
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En ungdomsspiller (under 18 år) kan inden for samme turnering (efterårs- og forårssæson) kun 

deltage i ungdomsturneringskampe for én og samme klub.  

 

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

Øvrige forslag fra Bestyrelsen til ændring af turneringsreglementet: 
Ændringsforslagene er markeret med udstregninger,rød skrift eller markering i margin: 

• Turneringsudvalgets rolle 

Alle spørgsmål vedrørende turneringens ledelse (jf. turneringsreglementet) afgøres af 
unionens turneringsudvalg. 
 
Turneringsudvalget har kompetence til at udskrive turneringer, som ikke er beskrevet i 
turneringsreglementet. 
 
Turneringsudvalget fastsætter i samarbejde med dommerklubben retningslinier for 
dommere til kampe i 2. division og ungdomsrækker.  
 
Udover de til enhver tid gældende internationale regler for fieldhockey og halhockey, kan 

turneringsudvalget fastsætte lokale retningslinjer vedrørende regler og baneforholdene. 

 

• ”1.5.2. Efter kampen” 

En dommer har pligt til at indrapporter til den arrangerende klub på holdkortet at anføre hvis: 

han har tildelt en spiller en advarsel (grønt kort) 

han har udvist en spiller – midlertidigt (gult kort) 

han har udvist en spiller for resten af kampen (rødt kort), herunder anføre begrundelse herfor. 

 

• ”2. Udskrivning af turneringer” 

Udendørs: 

Seniorturneringer udskrives som efterårs- og en forårsturnering og der spilles alle mod alle. I rækker 

med 8 hold eller derover spilles mindst 2 gange mod hinanden. I rækker med 7 hold spilles 3 gange 

mod hinanden. I rækker med 6 hold eller derunder spilles 4 kampe mod hinanden.  

 

For halhockey gælder, at der uanset antallet af hold, spilles mindst 2 gange mod hinanden. 

 

Ungdomsturneringen udskrives som en efter- og en forårsturnering. I rækker med 8 hold eller 

derover spilles 2 gange mod hinanden. I rækker med 7 hold spilles 3 gange mod hinanden. I rækker 

med 6 hold eller derunder spilles 4 kampe mod hinanden. 

 

• ”2.1. Ungdomsrækker” 

Spillere, der den 1. januar det pågældende år ikke er fyldt 18 år, er junior I.  U18 

Spillere, der den 1. januar det pågældende år ikke er fyldt 16 år, er junior II U16 

Spillere, der den 1. januar det pågældende år ikke er fyldt 14 år, er drenge. U14 

Spillere, der den 1. januar det pågældende år ikke er fyldt 12 år, er lilleputter. U12 

Spillere, der den 1. januar det pågældende år ikke er fyldt 10 år, er miniputter. U10 

Spillere, der den 1. januar det pågældende år ikke er fyldt   8 år, er U8. 
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• ”2.4. Pokalturnering udendørs” 

Turneringens navn er "Dansk Hockey Unions pokalturnering". 

 

Turneringen administreres af Dansk Hockey Unions turneringsudvalg. 

 

Turneringen udskrives hvert år og afholdes, når mindst fire klubber har anmeldt hold til turneringen. 

 

Turneringen udskrives i en dame- og herre række. 

 

Finalen i turneringen skal afvikles på kunstgræsbane. 

 

Holdene deles op i to puljer, hvor der spilles alle mod alle. Når alle puljekampe er afviklet, afgøres 

slutstillingen efter følgende skala: 

1. flest points 

2. indbyrdes resultat kun på points,  

3. måldifference  

4. flest scorede mål 

5. straffeslag (jf. gældende regler for afgørelse ved straffeslag). 

 

• ”2.5.2. Holdskemaer” 

Før hver kamp skal hvert holds anfører til stævnelederen aflevere et holdskema. På holdskemaet 

skal der stå navnene på de spillere, der kan anvendes i den pågældende kamp. Endvidere skal 

udskiftningslederens navn anføres på skemaet. I ungdomsrækkerne skal man derudover anføre 

fødselsår på hver enkelt spiller. Kampen kan ikke påbegyndes, før skemaet er afleveret til 

stævnelederen. være de oplysninger som er turneringsudvalgets gældende regler. 

 

På holdskemaet skal stævnelederen angive kampens resultat, samt tildelte advarsler og udvisninger. 

Den arrangerende klub indrapporter indsender holdskemaerne til Turneringsudvalget umiddelbart 

efter kampen, efter gældende regler. 

 

DHU har udarbejdet de holdskemaer som skal anvendes. De kan downloades fra unionens 

hjemmeside. 

 

• ”6.1. Sanktioner ved overtrædelse” 

Første gang: Holdet bliver taberdømt med mindst resultatet 0 – 5 i fieldhockey og med mindst 

resultatet 0 – 10 i halhockey. Se pt. 3.1.1. 

Anden gang: Holdet fratages samtlige sine point og idømmes en bøde  

Tredje gang: Holdet hold bliver placeret sidst i rækken og idømmes en bøde. I halhockey udelukkes 

holdet ligeledes fra deltagelse i evt. slutspil. 

Udeblivelse fra en spillerunde opfattes et afbud. 

 

• 6.2. Holdskema – herunder indsendelse udgår 

Før hver kamp skal hvert holds anfører til en af dommerne aflevere et holdskema. Holdskemaet skal 

indeholde navnene på de spillere, der kan anvendes i den pågældende kamp. I ungdomsrækkerne 

skal der ligeledes anføres fødselsår på hver enkelt spiller. Kampen kan ikke påbegyndes, før 

skemaet er afleveret til dommeren. 
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På holdskemaet skal dommeren angive kampens resultat og de scorende spillere, samt tildelte 

advarsler og udvisninger. 

Den arrangerende klub indsender holdskemaerne til Turneringsudvalget umiddelbart efter kampen. 

 

De af DHU udarbejdede holdskemaer skal anvendes. De kan downloades fra unionens hjemmeside. 

 

• ”9.1. Spillere – Karantæne” 

Hvis en spiller inden for en sæson har fået tre midlertidige udvisninger (gule kort) i samme 

turneringsrække, med mindre der gives to gule kort til en spiller i samme kamp udelukkes 

spilleren fra at deltage i den pågældende turneringsrække i én kamp.  

Det er klubbens eget ansvar at tildele den pågældende Spiller, der har modtaget sit andet gule kort 

én kamps karantæne såfremt det andet gule kort modtages i den første kamp på en dag, hvor holdet 

har to kampe. Sker dette ikke vil der være tale om brug af ulovlig spiller og 3.1.1 træder i kraft. 

Turneringsudvalget er forpligtet til at ajourføre listen med gule kort på Dansk Hockey Unions 

hjemmeside således, at klubber altid kan se hvilke spillere, der skal idømmes karantæner. 

 

Hvis en spiller inden for en sæson (efterårs- og forårsturneringen, ungdom forårs- og  

efterårsturnering) har fået én direkte endelig udvisning (rødt kort) uden forudgående midlertidig 

udvisning i en turneringsrække, udelukkes spilleren fra at deltage i den pågældende turneringsrække 

i minimum 2 kampe. I særlige tilfælde kan karantænen skærpes yderligere, men det kræver en 

skriftlig redegørelse fra dommeren eller dommerne i den pågældende kamp. I sådanne tilfælde 

fastsætter Turneringsudvalget karantænens længde på baggrund af den skriftlige redegørelse. 

 

• ”9.1.1. Sanktioner ved brug af karantæneramte spillere”: 

Første gang: Holdet bliver taberdømt med resultatet mindst 0 – 5 i Fieldhockeyligaen og mindst 0-10 

i Halhockeyligaen samt fratages yderligere 3 point. Se pt. 3.1.1. 

Anden gang: Holdet hold bliver placeret sidst i rækken og idømmes en bøde. 

Tredje gang: Holdet udelukkes 


