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Tilstedeværende 
Jonas Hoff (Amager/udvalgsmedlem, Formand) 

Søren Nielsen (Flipper/ udvalgsmedlem, Kassér) 

Anna Kjelstrup Frandsen (UV-København) 

Ida Smedstad (UV-København) 

*(Bemærk at kun de tilstedeværende skrevet med fed har stemmeret på mødet) 

 

Dagsorden 
Dagsordenen er taget fra udvalgets forretningsorden. 

1. Valg af dirigent & referent 
2. Formandens beretning 
3. Regnskab for det forgangne år fremlægges (Godkendt tidligere på året ved DSF’s 

repræsentantskabsmøde) 
4. Budget for det forgangne år fremlægges (Godkendt tidligere på året ved DSF’s 

repræsentantskabsmøde) 
5. Valg til: 

a. Disciplinærudvalget (4 personer, heraf en koordinator) 
b. Turneringskoordinator 
c. Dommerkursuskoordinator 
d. Kasserer for uv-rugby udvalget 
e. Formand for uv-rugby udvalget 

6. Indkommende forslag til ændringer i ”Retningslinjer for afvikling af Danmarksturneringen i uv-rugby og 
underliggende divisioner” 

7. Eventuelt og næste årsmøde 
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1. Valg af dirigent & referent 
Anna Frandsen vælges som dirigent og Jonas Hoff som referent. 

 

2. Formandens beretning 
Formand, Jonas Hoff, gennemgår den forgange sæson. Der udtrykkes både tilfredshed med gode 
landsholdspræstationer og en forbedring af eliteklubbernes niveau. Her bør nævnes U21 guldmedalje, 
sølvmedalje (herrer) og guldmedalje (NM).  

Som de forgangne sæsoner udtrykkes der samtidig bekymring for hvordan DSF medlemskab skal sælges til 
klubber uden for landsholdsinteresse og eliteinteresse.  

Der kommenteres på den verserende sag omkring antallet af registrerede uv-rugby spillere i DK. Der 
arbejdes på at få foretaget en ny optælling/ registrering, hvor håbet er at nå de 1.000 spillere og derved 
genetablere DIF tilskuddet. Der mangler omkring 250 ved sidste registrering, og udvalget har lært, at et par 
større klubber rent faktisk slet ikke har registreret nogle spillere. Så der er helt sikker en del spillere der 
mangler i sidste optælling. 

Formanden kommenterer kort på, at invitationen til årsmødet er sendt i god tid via forbundet, og der 
derudover er skubbet information om årsmødet på facebook i relevante grupper, da der blev bedt om det 
ved sidste årsmøde. 

3. Regnskab for det forgangne år fremlægges 
Regnskabet gennemgås og særligt omkostninger i forbindelse med landsholdsaktiviteter forklares til de 
fremmødte. 

Anna F. spørger om hvordan landstrænere indberetter deres aktiviteter. 

Ellers ingen kommentarer. 

 

4. Budget præsenteres 
Budgettet præsenteres. Ingen kommentarer. 

5. Valg 
Disciplinærudvalget (4 personer, heraf en koordinator): Da ingen melder sig frivilligt til disse poster vil 
udvalget også den kommende sæson bestå af en repræsentant for hver af de 4 klubber der deltog ved DM 
slutspillet. Tudserne, Flipper, PI-dyk samt Aqua Quick.  
 
Turneringskoordinator: Lars Greve fra Tudserne er pt. Koordinator for Danmarksturneringen. 
 
Turneringskoordinator for øst: Der skal findes en ny, da Jonas Hoff træder af. 
 
Dommerkursuskoordinator: Der skal findes en ny, da Jonas Hoff træder af. 

Kasserer for uv-rugby udvalget: Søren Nielsen fortsætter. 

Formand for uv-rugby udvalget: Der skal findes en ny, da Jonas Hoff træder af.  
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Jonas Hoff har meldt sin afgang, men bliver nogle måneder, så der er tid til at finde en ny formand. Men 
endelig afgang sker d. 1. december 2018.  

 

6. Indkommende forslag til ændringer i ”Retningslinjer for afvikling af Danmarksturneringen 
i uv-rugby og underliggende divisioner” 
Kun Amager havde meldt forslag ind til dette punkt. Disse kan ses i bilag 1. 

Forslag 1: Alle stemmer imod. Forslag ikke vedtaget 

Forslag 2: Enstemmigt vedtaget 

Forslagene er et forsøg på, at få dommerkurserne i gang. Eliteklubberne har ofte udtrykt at det er vigtigt at 
”gå forrest” og dette vil sørge for at kurserne afholdes. Vi håber på starter en trend på tværs af divisionerne. 

 

7. Eventuelt og næste årsmøde 
Jonas Hoff foreslår at næste årsmøde afholdes i anledning af en landsholdstræning i maj 2019. Men det er 
op til den næste formand at forholde sig til dette. 

 

Dirigenten hæver derfor mødet. 
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BILAG 1 – Indsendte forslag. 
 

Forslag 1 
Forslag 1 (point straf) [ikke vedtaget] 

7.6 

Obligatoriske dommerkurser under DSF. Der er tale om dommerkurser under DSF i varighed af op til 1 dag 
(typisk 8 timer). Dommerkurser afholdes inden 1. maj i sæsonen og de planlægges af 
dommerkursuskoordinatoren i samarbejde med kursusholderen (a-dommerne prioriteres).  

 

7.6a - De klubber der deltog i sidste sæsons slutspil i Danmarksturneringen, skal sende mindst 2 aktive 
medlemmer på dommerkursus under DSF i indeværende sæson.  

De 2 aktive medlemmer skal gennemføre dommerkurset senest d. 1. maj indeværende sæson. 
Gennemføres det ikke, er der 1 point straf i grundspillet per manglende gennemføring af kursus, i 
indeværende sæson.   

Bliver begge kurser aflyst, er der ingen straf.   

  

7.6b - For klubberne der deltager i divisioner under Danmarksturneringen gælder,  at der skal sendes 
mindst et aktivt medlemmer per deltagende hold i turneringen på dommerkursus under DSF i indeværende 
sæson.  

Deltog man i sidste års slutspil, gælder regel 7.6b kumulativt, dvs. man skal både sende kursister for 
deltagelse ved slutspillet sidste sæson samt deltagelse per hold i divisionen.  

Kursisterne skal have gennemført dommerkurset senest d. 1. maj indeværende sæson. Gennemføres det 
ikke, koster det 500 DKK per manglende kursist. Pengene overføres til DSF og skal gå til dommerkurser 
fremadrettet.  

Bliver begge kurser aflyst, er der ingen straf.  

  

Eksempler:  

1) der arrangeres 2 dommerkurser per sæson under DSF. Disse afholdes naturligvis inden 1. maj i 
pågældende sæson. 

2) eksempel: hvis man både har hold i Danmarksturneringen, 1. division og 2. division, betyder det 
man skal sende minimum 4 aktive medlemmer på kursus.  
Eksempel 2: hvis man stiller hold i 1. division og 2. division, skal man sende minimum 2 aktive 
medlemmer på kursus. 

3) hold X stiller både hold i 1. division og blev top 4 ved slutspillet sæsonen inden. Derfor skal hold X 
have uddannet 3 aktive medlemmer indeværende sæson inden d. 1. maj. D. 7. maj skal hold X spille 
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kamp, men kun 2 aktive medlemmer fra hold x har gennemført årets kurser, så hold X taber de 
kampe (0 - 5) der er planlagt efter d. 1. maj, indtil beløbet på 500 DKK er medtaget af DSF.  

 

Forslag 2 
Forslag 2 (økonomisk straf) [vedtaget] 

7.6 

Obligatoriske dommerkurser under DSF. Der er tale om dommerkurser under DSF i varighed af op til 1 dag 
(typisk 8 timer). Dommerkurser afholdes inden 1. maj i sæsonen og de planlægges af 
dommerkursuskoordinatoren i samarbejde med kursusholderen (a-dommerne prioriteres).  

Penge der overføres som straf for manglende kursister skal betales til DSF og skal gå til dommerkurser 
fremadrettet.  

Hvis en klub skylder penge for manglende kursist(er), kan klubben ikke fortsætte i den aktuelle turnering 
før udebleven beløb er betalt til DSF. 

 

7.6a - De klubber der deltog i sidste sæsons slutspil i Danmarksturneringen, skal sende mindst 2 aktive 
medlemmer på dommerkursus under DSF i indeværende sæson. 

De 2 aktive medlemmer skal gennemføre dommerkurset senest d. 1. maj indeværende sæson. 
Gennemføres det ikke, koster det 1.000 DKK per manglende kursist.  

Bliver begge dommerkurser aflyst, er der ingen straf.  

 

7.6b - For klubberne der deltager i divisioner under Danmarksturneringen gælder, at der skal sendes mindst 
et aktivt medlemmer per deltagende hold i turneringen på dommerkursus under DSF i indeværende sæson. 

Deltog man i sidste års slutspil, gælder regel 7.6b kumulativt, dvs. man skal både sende kursister for 
deltagelse ved slutspillet sidste sæson samt deltagelse per hold i divisionen. 

Kursisterne skal have gennemført dommerkurset senest d. 1. maj indeværende sæson. Gennemføres det 
ikke, koster det 500 DKK per manglende kursist.  

Bliver begge dommerkurser aflyst, er der ingen straf.  

 

Eksempler:  

4) der arrangeres 2 dommerkurser per sæson under DSF. Disse afholdes naturligvis inden 1. maj i 
pågældende sæson. 

5) eksempel: hvis man både har hold i Danmarksturneringen, 1. division og 2. division, betyder det 
man skal sende minimum 4 aktive medlemmer på kursus.  
Eksempel 2: hvis man stiller hold i 1. division og 2. division, skal man sende minimum 2 aktive 
medlemmer på kursus. 
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6) hold X stiller både hold i 1. division og blev top 4 ved slutspillet sæsonen inden. Derfor skal hold X 
have uddannet 3 aktive medlemmer indeværende sæson inden d. 1. maj. D. 7. maj skal hold X spille 
kamp, men kun 2 aktive medlemmer fra hold x har gennemført årets kurser, så hold X taber de 
kampe (0 - 5) der er planlagt efter d. 1. maj, indtil beløbet på 500 DKK er medtaget af DSF.  
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