Referat af Landsmøde for Hal-Hockey d. 19-3-22 i Vejle
Der deltog 10 klubber fordelt på alle 3 regioner.
1) Valg af Dirigent
Jørn Erik Simonsen fra Parasport Danmark blev valgt.
2) Valg af stemmetællere
John fra LIF og Kasper fra Lavuk blev valgt
3) Valg af referent
Alex fra VIKA blev valgt.
4) Godkendelse af udvalgets beretning, se bilag 1
Der var lidt snak om hvorfor man ikke deltog i festivalen. Nogle mente den lå for tæt på FM, andre manglede
trænere. Tilmeldingen er også besværlig, da man først skal til træner/kontaktperson via et link, og så
kommer der en ny mail med et link til denne, som så skal ind på linket for at tilmelde hver enkelt deltager.
Og der efterfølgende ændre noget, så skal man maile til Parasport Danmark om det.
Historisk set det det mest været Bosteder og ikke hold fra landsturneringen der har deltaget- og det kan
være svært at lave en turnering, hvis der er få hold på forskellige niveauer. Der blev gjort opmærksomt på at
det også var muligt at til melde enkelt person og så lave mix hold. Man ønskede at man forsøgte med Hockey
til festivalen igen i 2024. Herefter blev beretningen godkendt.
5) Forelæggelse af regnskab (se bilag 2)
Vi havde fået lov til at bruge af rammebeløbet til kørsel til klassificering af holdene, i stedet for at søge
aktivitetspuljen, da vi ellers ikke fik dem brugt. Regnskabet blev godkendt.
6) Budget for 2023 fremlægges (se bilag 3)
Kursus beløbet er til det trin 2 kursus, der skal holdes i 2023,budgettet blev godkendt
7) Indkomne forslag (se bilag 4)
Hævning af det beløb alle deltagende hold i landsturneringen betaler til FM Medaljer.
Efter nogle afklarende spørgsmål om hvordan det økonomisk hang sammen, så blev forslaget vedtaget. Der
var en stemme imod forslaget
Mulighed for at slå rækker sammen i regionerne ved de indledende stævner.
Kommentarer til dette: Det gør det nemmere at få klassificeret holdene rigtigt, når holdene får flere kampe
imod hold fra den anden række, og så er man ikke så afhængig at alle hold stiller i stærkeste opstilling til
første stævne, for at få det rigtige indtryk af styrkeforholdene. Der var for mange hold til at man kunne
bruge det i A/B i region med 11 hold tilsammen. Det er regnet til de steder hvor man eller ville en række med
kun 3 hold, så hver hold ellers kun ville møde de samme 2 hold hver gang. Og det vil også kunne bruges i
f.eks. D/E og altså ikke kun for de bedste hold.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Genvurdering af nedenstående forslag fra Mogens fra Haderslev i 2020 efter det er testet i region2
Reg. 1 og 3 spiller ikke C kampe på lille bane. Region 3 har gjort det tidligere og der har det virket ok med 4
spillere. Det blev vedtaget at forlænge forsøgsordningen region 2 med endnu en sæson, der var en stemme
imod dette.
Derud over hørte Idrætsudvalget om det var ok at forlænge dispensationen med at have op til 9 spiller i A-C
rækken med endnu en sæson, hvor klubber der udnyttede det så måtte bruge den medaljer der normalt er
til træneren/klubben til den ekstra spiller og det var opbakning til.

8) Handlingsplan for den kommende periode (se bilag 5)
Det vigtigst er at få stoppet nedgangen i antal hold, og gerne få nogen af dem, som er stoppet under
Coronapausen tilbage. Her er det de lokale klubber der ud og gøre et arbejde, de kan evt. bruge den flyer der
er blevet lavet om Hal-Hockey. Ålestrup overveje bl.a. at bruge Video fra kampe ved FM til PR.
9) Valg til idrætsudvalget
Der var genvalg til Jan og Alex for 2 år. Kasper ønskede og stoppe, og da man stadig ønskede region 3
repræsenteret i udvalget, så tilbød Jan Schrøder at tage pladsen, hvis han kunne nøjes med at deltage online.
Det blev godkendt og han blev valgt for 2 år.
10) Valg af repræsentant til repræsentantskabet (for 2 år)
Kasper fra Lavuk blev valgt. (når det holdes på Sjælland plejer vi at sende en derfra, og omvendt når det
holdes i Jylland
11) Eventuelt
Region 2’s kasserer havde truet med at stoppe. Da der har været meget bøvl med at udgifter blev konteret
forkert hos Parasport Danmark, og indtægter også røg på forkerte kontoer. Alex har haft fat i
Økonomiafdelingen, og de har lovet vi fremover får månedlige konto udtog, indtil det bliver lavet sådan, at vi
selv kan få ind og konteringerne direkte. Det har fået kassereren til at fortsætte

Bilag 1
Udvalgets beretning
Der er jo kun gået ca. et halv år siden sidste landsmøde. Vi har i den tid hold 2 online mødet i udvalget. Et status
møde i november og et kort møde her i marts for at forberede de sidste til landsmødet.
Heldigvis er det lykkes at få gang i turneringen igen i alle 3 regioner. Desværre kan vi se at corona pausen har kostet
nogle hold. Region 1 har mistet 6 hold og region 2 har mistet 4 hold i forhold til 2019/20 sæsonen. Spørgsmålet er nu
om de manglede spillere sidde hjemme på sofaen, eller har skiftet til anden sportsgren i stedet for? Og kan vi gøre
noget for at få dem tilbage på banen?
Med hensyn Special Olympics festivalen, så er meget sparsomt med tilmeldinger der til, 2 stk. Sidste det blev afholdt
var der kun 3 hold. Gangen før var der ikke nok til en turnering. Så spørgsmålet er, om vi ikke skal droppe Hockey
som tilbud på festivalen, så klubberne ikke behøve have dårlig samvittighed over ikke at deltage?

Bilag 2

Regnskab for Hal-hockey 2021
Indtægter
Rammebeløb

Bevilliget

kr 8.700,50

Udgifter

kr 20.000,00

Aktivitetspuljen
Kontor / Administration (note 1)

kr 2.589,90

Møder (Note 2)

kr 1.426,60

Kørsel (Note 3)

kr 2.185.87

Klassificering af hold (Note 4)

kr 2.498,13

Balance

kr 8,700,50

Regnskab for Hockey og floorball Materialekonto 2021

Indestående ved Årets start

Nuværende beholdning

kr 18.338,47

Bilag 3
Budget forslag for2023
Administration
Møder
Kørsel
Total

Kursus

Kr. 18.338,47

3.500
6.000
16.000
25.500

1.700

kr 8.700,50

Bilag 4 Indkomne forslag
Hævning af det beløb alle deltagende hold i landsturneringen betaler til FM Medaljer.
Det har lagt på 100 kr. siden før 2008, og har været en del af de licenspenge vi fik retur de sidste mange år.
Antallet af hold faldet, men det er priserne ikke, og vi ser jo prisen på FM deltagelse stiger nu til 600 kr. I dag betaler
den arrangøren klub 25 kr. per deltager ved FM til Materiale kontoen til brug til medaljer og pokaler.
Jeg vil forslå at vi hæver holdenes betaling til 200 kr. og så skal arrangøren ikke længe betale noget til medaljer og
der kan forhåbentlig hjælpe med at holde prisen på FM nede.
Da klubberne nu spare licensen, så har de som udgangspunkt sparet 300 kr. pr. hold med mindre regionerne har sat
deres hold gebyr yderlig op end de 200 kr. de tidligere fik retur af licenspengene.

Mulighed for at slå rækker sammen i regionerne ved de indledende stævner.
Region 1 har i år spillet med en A/B række med 7 hold. Det var på forhånd besluttet at når alle havde mødt hinanden
engang så blev nr. 1-4 A Hold og 5-7 blevet B hold, De spillede så en runde imod hinanden ved sidste stævne som
afgøre hvem der skal til FM.
Alle været positive om forsøget. Dog vil vi foreslå en ændring, nemlig at de kampe som de 4 a hold har spillet imod
hinanden ved de første stævner tæller med videre i den rene A pulje og på samme måde med B rækken. Grunden til
dette er følgende:
1. Man undgår at skulle anullerer så mange spillede kampe.
2. Som hold kan man bedre tåle at af have en dårlig dag, da man så stadig har andre stævner at få hentet point
i.
3. Det er en gulerod for gode hold, at de får point med over, da de eller kan spille på halv blus i de sidste
kampe, når de har fået point nok til at sikre sig en 4. plads og dermed er sikker på være A hold.
4. Det gør det sværere for hold at spille på at ende i B Rækken, da de, hvis de taber en kamp med vilje, risikere
at den kamp tæller med, hvis det andet hold også skulle ende i B.
Vi vil derfor forstå følgende tilføjes efter teksten i punkt 5.5 Regionsturneringerne
Hvis der er så få hold i 2 efterfølgende række, så kan man evt. indledningsvis lade dem spille alle mod i en
fællesrække som et grundspil. Det skal dog på forhånd hvor mange holde der skal ende med at være hver af de2
rækker, og det må ikke være sådan at der kun er det antal hold som der er fm pladser til i den øverste række (med
mindre der ikke er færre hold i den fælles række end der er er FM pladser i de 2 rækker efterfølgende), da der skal
være noget at spille for i alle rækker. Resultaterne fra grundspillet føres med over i de endelige rækker for de kampe
der er imellem hold som ender i samme række.
Genvurdering af nedenstående forslag fra Mogens fra Haderslev i 2020 efter det er testet i region2
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.

Bilag 5
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 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

