Referat fra Hal-Hockey Landsmødet d. 15. august 2020 i Foreningshus i Vejle.
Der deltog 21 personer fordelt på 9 klubber og Parasport Danmark konsulent.
1. Valg af dirigent
Jørn Erik Simonsen fra Parasport Danmark blev valgt, og han konstaterede at mødet var rettidigt indkaldt.
2. Valg af stemmetællere
John fra LIF og Bjarne fra Kolding blev valgt.
3. Valg af referent
Alex fra Thisted blev valgt.
4. Godkendelse af udvalgets beretning. (Se bilag 1)
Der var lidt spørgsmål til en evt. Facebook gruppe. Bl.a. at de kunne laves så man ikke kunne kommenterer,
eller at folk kunne udelukkes fra den, hvis ikke de holdt en ordentlig tone. Men udvalget ønsker en åben
gruppe, så alle kan se den, også dem der ikke i dag spiller Hockey, og at spillere m.m. kan ligge billeder og
video op fra stævner m.m. Der blev advaret om personbilleder ikke måtte ligges op uden godkendelse af
personen. Der blev opfordret til at høre klubberne om de har erfaringer med, hvordan man bedst styrer den
type grupper. Hvilket idrætsudvalget vil arbejde videre med.
Med hensyn til SO festivalen, så var en, af klubberne til stede, som sagde ,at de ville have haft tilmeldt hold,
hvis ikke der var kommet Conora. Så vi tilbyder igen Hockey til den udsatte festival som holdes 28.-30. maj i
Frederikshavn. Det vil være godt, hvis klubben kunne få lov at tilmelde sig, og så trække tilmeldingen tilbage,
hvis det viste sig at holdet skal til FM, da de 2 stævner ligger tæt og er dyre at deltage i.
Herefter blev beregningen godkendt
5. Forelæggelse af regnskaber (se bilag 2)
Alex gennemgik regnskaberne. Det er godt at vi har vores materiale konto vedr. FM, da en printer i et
fællesrum på skolen var blevet ødelagt, og man kunne ikke finde den skyldige. Parasport Danmarks forsikring
kunne ikke bruges, da beløbet var mindre end selvrisikoen. Så hvis ikke vi havde haft kontoen, så havde der
skulle sendes en regning ud til de deltagende klubber. Regnskaberne blev godkendt uden spørgsmål.
6. Budget for 2021 fremlæggelse
Der blev lagt op til at søge om 3.500 til administraton, 6.000 til møde og 16.000 til kørsel total 25.500.
Budgettet blev taget til efterretningen uden kommentarer.
7. Indkomne forslag (se bilag 3)
Vedr. forslaget med færre spillere på banen ved c kampe på lille bane.
Region 3 spiller ikke c kampe på lille bane, og region 1 har højeste nogle enkelte venskabskampe på den lille
bane ved første stævne, ellers har de også kun C kampe på stor bane.
Der var lidt bekymring og den ekstra plads på banen blot vil ende mere flere langskud og mindre
sammenspil.
Man blev enige om at region 2 tester det af i den kommende sæson. De evalueres så på næste landsmøde,
hvor man så tager stilling til forslaget.
Vedr. forslaget om stave med trækerne og længere skaft. Der var en bekymring om den ville kunne give
personskade, hvis modstander rammes af staven, og om de bløde stave vil knække ved 2 stave slås sammen,
samt om bladet evt. ville lave streger på gulvet. Da man ikke har nogen erfaring med staven fra træninger af,
blev man enige om at HIVO og evt. andre klubber først skal prøve at bruge den til træning, og så kan det
tages op til næste år igen. Men hensyn til forslaget om at tillade længe på 142 cm, så blev det vedtaget, da
nogle allerede var fået dispensation til udgåede stave i den længde med den alm. kerne.

Vedr. forslaget om afskaffelse af den større målmandstav
De fleste ønskede at bevare den , nogle kunne godt se fordelen i, at de kun var i de lave rækker, at den
måtte bruges, de deres målmænd typisk er meget stillestående. Men da forslaget gik på alle række, så blev
det nedstemt.
Vedr. forslaget om hvordan hold placering afgøres ved uafsluttet turnering.
Det blev præciseret at reglen først vil kunne komme i brug, hvis ikke der er mulighed for at få afviklet de
manglende kampe inden FM. Det blev er efter vedtaget.
8. Handlingsplan for den kommende periode (Se bilag 4)
Det blev nævnt at Specialskolernes landsidrætsstævne vist ikke afholdes længere, og man måske bare kunne
sige, at planen var at forsøge at få afviklet en turnering. Planen blev godkendt.
9. Valg af idrætsudvalg
Hele udvalget var på valg på grund af den nye struktur, hvor det er klubberne, der har stemmeret.
A) Valg af formand. Ruben genopstillede ikke. Jan Jensen fra Sønderborg blev valgt som ny formand.
B) Valg af udvalgsmedlemmer. Kasper fra Lauk blev genvalgt for 2 år, Jans plads var tom, da han var blevet
formand. Da ingen nye ønskede at stille op til en 2 årig periode, valgte Alex fra Thisted at overtage den post.
Thomas fra Thisted blev genvalgt for 1 år, og da Alex’s post for 1 år nu var ledig, så blev Anja fra Ålestrup
valgt til den.
10. Valg af repræsentant til repræsentantskabet
Det det kun er hvert andet år dette holdes, og tilmeldingsfristen i år er overskredet. Vi valgt alligevel en i
håbet om, at denne kunne få lov at komme med grundet omstændighederne. Jan Jensen fra Sønderborg
blev valgt.
11. Status på tøjprojekt sammen med Macron
Ruben har tilkende givet, at han gerne ville tage styring på dette projekt. Han havde ikke mulighed for at
være til stede på mødet, og det havde Rene fra Macron heller ikke. Man blev enige om at sætte projektet på
pause her under conane. Da vi dels ikke ved, hvor meget turnering der bliver at vist spillertøjet i, og dels er
der nok ikke mange firmaer der leder efter ting de kan sponserer for øjeblikket.
12. Eventuelt
Det blev sagt at man kunne over at stryge medaljer til dem der ikke blev nr. 1-3. for at spare penge. Men
andre mente at det netop var de dårligste spillere, der satte mest pris på medaljerne.
Holdene bør selv have overtrækstøjer med til kampe, da ikke flere må bruge samme overtrækstrøje p.gr.a.
corona.
Der var ønske om retningslinjer for træner / Ledermøde, da klubber med mange holde ønske at kunne få en
træner med for hvert hold og ikke f.eks. kun 2 personer, hvis de har f.eks. 6-7 hold. Et forslag lød på at
klubber med kun 1 hold måtte have 2 personer med og klubberne med mere end 1 hold måtte have en med
pr. hold.
Det blev nævnt at der var en ledig post på valg til breddeudvalget på repræsentantskabsmødet, der er dog 2
andre kandidater opstillet til posten i forvejen.
Man arbejder på et dommerkursus trin 2 d. 26.september, forhåbentlig bliver det i Vejle eller andet centralt
sted.
Alex gjorde opmærksom på den håndbog for regionsudvalg (se bilag5) som beskrive de opgaver et udvalg i
regionen skal fortage for idrætsudvalget. Det kan man bruge som inspiration, når man skal finde emner til
udvalgene.

Bilag 1
Udvalgets beretning
Da vores budget i 2019 var blevet skåret med fra 25.000 til 18.000, så var der kun råd til et fysisk møde i efteråret
2019. Det var i august. Det udover holdt vi et online møde i december. Der blev planlægningen af landsmødet i
marts planlagt, så vi ikke skulle bruge penge på et møde foråret inden landsmødet, for at sikre der var penge til det
nye idrætsudvalg kunne mødes efterlandsmødet. På møderne var det også tale om PRmæssigt at få lavet en
facebook gruppe til at supplere vores hjemmeside www.hal-hockey.dk , hver ville træner og spiller kunne lægge
billeder og videoer op fra stævner m.m. Vi er dog lidt i tvivl om spillerne vil kunne holde en god nok tone på et sådan
offentligt forum.
Desværre blev vi jo så indhentet af Corona virussen. Først måtte de enkelte regioner opgive at gennemføre deres
afsluttende stævner, og efterhånden som tiden gik, og man fik mere viden om virussen, stod det klart af FM nok
også ville skulle aflyses. Vi valgte at vente så længe, som det var økonomisk ansvarligt med at aflyse, for at undgå for
store tab. Dette skete i samråd med Parasport Danmark og HIVO Vejle. Heldigvis har HIVO Vejle valgt de godt vil
være værter i 2021 i stedet for.
Special Olympic festivalen endte jo også med at måtte aflyses. Inden den blev aflyst, var der dog heller ikke så stor
tilmeldingen til hockeyturneringen som vi havde håbet, på trods af at der var blevet mulighed for større baner og
åbnet for at trænere, familie og venner måtte spille med. Om det er Coronaen, der har afholdt klubberne fra at
tilmelde sig de sidste uger inden tilmeldingsfristen ved vi jo desværre ikke. Men hvis ikke det er tilfældet, så kan det
overvejes, hvorvidt vi skal udbyde Hockey, når festivalen i stedet holdes i 2021.
Efter en del mail og telefon samtaler for at afklaret opbakning til aflysning af FM m.m. så holdt vi endnu et
onlinemøde i juni måned, hvor vi fik fastsat dette udsatte landsmøde, og vi holdt endnu et online møde i august.
Vi har på møderne i juni og august snakket en del om hvordan Conora kommer til at påvirke den kommende sæson.
Det eneste der er sikkert, er nok desværre, at ikke noget er sikkert. Det kan blive lukket ned eller op med kort varsel,
så det er svært at planlægge flere uger frem, hvad der vil kunne lade sig gøre til den tid. Så vi har gjort os nogle
tanker om hvad der kan gøres om alternativ, hvis ikke vi kan holde stævne som vi plejer. Det er vigtigt at fastholde
spillerne, da vi jo dårligt har råd til at miste spiller/ hold, når det igen bliver muligt at holde stævne på normalvis.

Bilag 2

Regnskab for Hockey 2019
Indtægter
Rammebeløb

Bevilliget

Udgifter

Kr. 17.996,75 kr 18.000,00

Aktivitetspuljen

Kr. 7.250,21

Licensmidler

Kr 16.800,00

kr 7.300,00

Kontor / Administration

Kr 1.920,95

Møder

Kr 8.720,00

Kørsel

Kr 7.355,80

Klassificering

Kr 7.250,21

Licensmiddel til regionerne
Balance

Kr 16.800,00
Kr 42.046,96

Kr 42.046,96

Regnskab for Hockey Materialekonto 2019
Indtægter
Regionsindbetalinger

kr 5.800,00

FM Arrangør medalje andel

kr 4.700,00

Udgifter

Medaljer

kr 8.359,89

Erstatning af printer

kr 2.868,75

Balance

kr 10.500,00 kr 11.228,64

Indestående ved Årets start

kr 18.985,86

Over/underskud
Nuværende beholdning

kr -728,64
kr 18.257,22

Bilag 3

Der er indkommende følgende forslag som skal behandles på landsmødet
Fra Mogens fra Haderslev har vi modtaget følgende:
Som man ser det på lille bane, er den for lille til C holdene. Mit forslag er, på lille bane spiller man kun med 1 mål
mand og 3 mark spillere. Stadig 8 spillere på et hold. Når C holdet kommer på stor bane, kan der så igen være 1
målmand og 4 markspillere. Det vil efter min mening ikke give så meget klump spil. Jeg er også af den mening, det vil
være nemmere for dommere at overskue dette på lille bane.

Fra HIVO Vejle har vi modtaget følgende:
Tillæg eller lavet om: under Idrætsmaterialer 3.1
Forslag 1: At vi må bruge en stav af fiberplast med trækerne.
Forslag 2: Hvis forslag 1 bliver godkendt, så at den må være på 142 cm.
Der vil være en prøve med af de stave til landsmødet.

Fra John Andersen, Lundhaven Idrætsforening.
Ønske om ændring af IDRÆTSMATERTALER 3.1
Afskaffelse af muligheden for at målmanden kan bruge en stav med max. mål.
Begrundelse – jeg har nu været med ved hockey fra 2012, det første år som “lærling” og nu de sidste 6 år som
formand og har i disse år deltaget i samtlige regionsstævner og FMèr – jeg har den tid observeret den store
uretfærdighed ved, at målmanden har denne stav med max. mål – der bliver ikke lavet mange mål, når mange gange
en stor kvinde eller mand med store fødder står i målet med denne stor stav. Nogen vil nok sige, at målmanden ikke
må gå ud af målfeltet, nej, men jeg kender også kun et tilfælde, hvor en målmand går ud og spiller i marken med en
lille stav, nemlig en spiller fra regionen, som er meget atletisk. “så lad os få nogle flere mål”!

Idrætsudvalget vil forså følgende tilføjelse til § 5.6 (Holdenes indbydes placering afgøres i flg. Prioriterede
rækkefølge)
I det tilfælde at en eller flere regionen ikke er i stand til at færdigspille den på begyndte turnering, så afgøres
placeringen i de enkelte rækker på denne måde:
Såfremt alle hold har mødt i hinanden lige mange gang så afgøres det som normalt.
Hvis man er i gang en runde, og alle hold derfor ikke har mødt hinanden lige mange gang så tæller man op om der er
spillet flere kampe end der mangler i runden.
Såfremt der er spillet mere en halvdelen af en runde, så vil de ikke spillede kampe blive udfyldt med resultatet 0-0
hvorefter placeringer afgøres som normalt.
Såfremt der er spillet mindre en halvdelen af en runde, så vil de kampe der måtte være spillet i runden blive
annulleret, hvorefter placeringer afgøres som normalt.
Såfremt et hold af en eller anden grund også mangle enkelte kampe i forrige runde i forhold til nogle af de andre
hold, sættes disse kampe altid til 0-0, så man kommer op på et sammenligneligt niveau.
Begrundelse for forslaget: Vi håber ikke der bliver brug for den, men hvis der gør, så er det en fordel, at det er
bestemt på forhånd. Så kan den turneringsansvarlig nemlig ikke anklages for at have valgt side, når denne skal
placerer holdene.
Grunden til grænsen for hvor man enten sætter kampe til 0-0 eller annullere kampe er halvdelen af en runde er for
at det er færrest mulig kampe som man enten må sætte til 0-0 eller annullere.

Bilag 4

HANDLINGSPLAN HALHOCKEY

At drage børn/unge ind i hockey så tidligt som muligt, ved bl.a. at besøge Specialskolernes
Landsidrætsstævner og Værkstedernes idræt dage hvis muligt, for at fortælle om klubber og
turneringer, for at imødekomme afgangen af ældre spillere, og spillere, der har mistet interessen,
samt udbrede viden om spillets regler, samt hjælpe ved opstart af klubber, hvis dette er
nødvendigt.

At gøre det muligt, ved nedsat betaling for børn/ unge, at deltage i den løbende turnering, da der
ikke er nok børn/unge til egen turnering. Dette gøres idrætsudvalget opkræver så få penge som
muligt fra regionerne, at sikre pengene bliver ud i regionerne og arbejde.

At arbejde på at stoppe nedgangen i hold og fast det nuværende niveau eller forhåbentlig øge det.

At afvikle turneringen med afsluttende FM inden udgangen af april måned.

At indkalde ekspertbistand for rigtig indplacering i rigtig række, hvis der stadig er behov for det.

At arbejde for at optage flere fysisk handicappede i turneringen.

At vedligeholde og udvikle trænere/dommere ved at afholde dommerkurer efter behov.

At opretholde og udvikle spillernes medvirken og indflydelse på turneringen og regelsæt.

Bilag 5.
Regionsudvalgshåndbog
Regionsudvalget har følgende opgaver over for Idrætsudvalget på følgende punkter:
Regionsturnering
Planlægge og afvikle en regionsturnering ud fra turneringsreglementets forskrifter.
Senest 1. september skal stævnedatoerne for sæson sendes til alexdj@mail.dk så de kan offentliggøres på
www.halhockey.dk, samt region skal oprette dem på
http://parasport.dk/kalenderDHIF/default.asp?action=newforslag , så de kan komme på kalenderen på
www.parasport.dk gerne med hal navn og adresse, så udefra kommende kan finde stævner hvis de vil se sporten.
Sikre en rigtig fordeling af hold i rækkerne ud fra turneringsreglementet, evt. ved at bede et hold klassifikatører fra
andre regioner komme til det første stævne, hvis der er behov / ønske om dette fra klubber i regionen.
Senest 14. dage efter et stævne skal resultaterne fra stævnets kampe sendes til alexdj@mail.dk så de kan
offentliggøres på www.hal-hockey.dk
Ved regioner med færre end 16 hold, at planlægge turnering/rækkeinddeling i samarbejde med idrætsudvalget,
såsom hvordan fm pladser fordeles, hvis flere rækker må slås sammen i regionen
Dommere
Sikre der holdes trin 1 dommerkurser, når der behov for det, så der er nok dommere til regionsturneringen
Godkende dommere til at kunne deltage på trin 2 dommerkursus og kordinere tilmelding til dette.
Afgøre hvilke rækker dommerne i region og ved fm kan dømme i, og hjælpe med dommerpåsætning på FM
kampprogrammet
FM
Sikre at alle holdkort fra sæson er tilstede ved dommerbordet ved FM
Sikre at evt. vandrepokal fra A rækken er tilstede ved FM
Udpege et medlem til stævnejuryen, og meddele dette til arrangørerne inden starten på FM
Sikre at regionen kan afholde FM hvert 3. år, og melde FM stævne dato ud senest 1. december året før det skal
holdes. Er regionen ikke i stand til afhold FM, når det er deres tur, meddelelse dette hurtigst muligt (senest 1.
december) til Idrætsudvalget, så en anden arrangør kan findes.
Regionsmøde
På et møde i regionen, skal man hver år vælge medlemmer til regionsudvalg (man vælges som udgangspunkt for 2
år, så det ikke er alle der er på valg hvert år). Senest 14 dage efter valg til regionsudvalg, (eller tidligere hvis
landsmødet holdes inden 14 dage efter valget) sendes opdatering til Alexdj@mail.dk, så man ved hvem der har
stemmer ret ved landsmødet. De nuværende lister kan ses på disse link:
http://hal-hockey.dk/region1udvalg.htm http://hal-hockey.dk/region2udvalg.htm http://halhockey.dk/region3udvalg.htm
Kan man i region selv blive enige om andre opgaver regionsudvalget skal varetage, skal man tilføje disse til denne
håndbog på de efterfølgende sider.

