Brøndby, d. 8. april 2019

Referat
DHF Beach Handball Udvalg
Onsdag d. 27. marts 2019 kl. 18.00
Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV
Tilstede ved mødet: John Kruse (JK), Tina Schou (TS), Ulrich Andreasen (UA), Trine
Wenholt (TW), Henrik Mouritsen (HM) og Jeppe Behrendt Bendtsen (JBB).
Afbud til mødet: Troels Hansen (TH)
Dagsorden:

1. Godkendelse af sidste referat
Referatet blev godkendt uden kommentarer.

2. Nyt fra formanden
JK berettede om deltagelse ved seneste bestyrelsesmøde og BRUDudvalgsmøder vedrørende ulige årgange. JK orienterede i øvrigt om, at
regler er opdateret med konsekvensrettelser fra sidste år.
a. HRØ
JK har efter aftale med TH dette punkt.
HRØ forsøger sig med noget nyt ved at lade HRØ’s
Arrangementsudvalg stå for driften af stævner med
bestyrelsesmedlemmer til stede, så der kan opnås dialog til
foreninger på anden vis end normalt.
b. FHF
Der er netop åbnet for tilmelding til FHF’s stævner.
TW meldte, at hun med udgangen af denne sæson stopper i
Beach Handball Udvalget.
c. JHF
TS har haft dialog med Kent Nikolajsen om, at der skal etableres
fællesmøder på beachområdet i JHF. TS har dialog med Anna
Heide, udviklingskonsulent i JHF Kreds 4, om dette. Der er sat
mødedato til d. 4. september 2019.

TS ser med stor spænding frem mod EBT-stævnet i Billund, og
glæder sig over, at DK nu atter kommer på EBT-landkortet. Håber
hold/klubber i DK vil støtte op om det gode initiativ og deltage i
stævnet.
3. Beach Touren 2019 – status
a. Samarbejdsaftaler
Der er nu godkendelse af aftaler på alle destinationer.
Der blev drøftet holdkompensation mellem senior- og ungdoms-/
oldieshold på hhv. 400,- kr. og 200,- kr. Vi kan ikke undvære en
mand ved dommerbordet. Det giver for stort pres på den ene.
b. Ny hovedsponsor
i. Corny er kommet ind som hovedsponsor
ii. Der er endnu ikke fastlagt, hvad de kommer med. JBB
underretter så snart der er nyt og tilpasser samarbejdsaftaler til det nye indhold.
c. Afvikler på Corny Beach Handball Touren 2019
i. Som tidligere adviseret skal der hyres en afvikler. Det bliver
Nicolai Gynther (NG) fra Odense. JBB har dd. haft et
positivt møde med NG vedr. tjansen som afvikler.
ii. Udvalgsmedlemmers anciennitet (NG’s ønske):
•

JK: 7-8 år, TS: 7 år (Beach udvalg), UA: 1 år, TW: 6 år,
HM: 1 år og TH: ny. HM og UA: dommere på touren
igennem 15 år.

d. Indbydelse + reserveholdsliste, DM for ungdom
i. Der skal sendes indbydelse til kredse og regioner
•

Der skal være sidste frist for tilmelding 1. juni

•

Der skal meldes ind, hvilke hold der har været
tilmeldt (til reserveholdslisten) – også inden 1. juni

•

Reserveholdslisten offentliggøres senest 7. juni

•

Afbud til DM er gratis 1.-7. juni

•

Navnene på holdene skal meldes ind senest 11. juni

e. Dommerbordskasser (DM)
i. JK foreslog, at der laves 6 dommerbordskasser med
følgende indhold:

•

2 x 4 overtræksveste

•

Scoringstavle

•

3 herre- og 3 damebolde

•

Stopur (inkl. batterier)

•

Fløjte

•

Rødt kort

•

2 x Time Out Kort

•

Kuglepen, blyant og blok

•

De store ure (inkl. batterier)

•

Clipboard

•

Ringbind m. plastiklommer
a. Dommerbordsvejledning
b. Kampplaner
c. Stævnerapporter

•

2 stk. paraplyer (el. regnslag) – sponsoreret (?)

Beslutning:
Der suppleres op så der er 6 dommerbordskasser mod de 4 fra
sidste år

f.

Kontor
i. Der skal være følgende:
•

2 PC’er med netforbindelse

•

Printer

•

Papir

•

Blyanter, sprittuscher, overstregningspenne og
kuglepenne

•

Strips, tape, clips og saks

•

Mappe med banenumre

•

Mappe med blanke kamprapporter

•

Mappe med reglementer udprintet

•

Mappe med resultatskema

•

Bidetang

g. Trailer
i. Der skal være følgende
•

Sponsorbander

•

Musikanlæg

•

Ekstrabolde

•

Dommerkasser

•

Strømkabler mm.

h. Indkøb af materialer
i. Laserprinter (UA sender information til JBB om dette)
ii. ’Sandwichskilt’ med plastikklap ud over til stævneinfo
iii. Ekstra plastkasser
iv. Øvrige materialer i projektplanen
i.

Playliste
i. Playliste i Spotify skal opdateres

j.

Politisk deltagelse på touren
i. Deltagelse og overnatning på Touren blev gennemgået.
JBB fremsender skema til godkendelse.

4. Dommere
a. UA og HM orienterede om, hvad der sker på dommerområdet.
i. 32 dommere (16 par) er udtaget til touren. Der har været
ganske få meldinger retur på udvælgelsen.
ii. Kredse og regioner kan indstille dommerpar til ungdomsDM 2019, med henblik på at de indstillede dommerpar kan
komme med på DM touren 2020, hvis de har niveauet eller
forholdsvis hurtigt kan få det.
iii. Der arbejdes på oversættelse af en ny regeltest fra EHF til
online testning af DM-dommerne forud for samlingen d. 11.
maj. Ligeledes arbejdes der på at udvikle og opdatere nyt
opstartsmateriale, som også skal bruges på samlingen den
11. maj. Planen er også at der skal udarbejdes nyt
materiale, som skal bruges til uddannelse af nye beachdommere i Danmark.
iv. Til samlingen d. 11. maj tages dommerne gennem
regeltesten og der vil også blive afholdt fysisk test.

Fokusområderne for denne sæson vil blive gennemgået på
samlingen disse er følgende:
- Passivt spil
- Progressiv bestrafning
- Piruetter
Der arbejdes generelt på at matche den internationale linje
lidt mere på DM-touren og derfor overstående
fokuspunkter. Regler ved lodtrækning i Shoot-Out vil
desuden blive præciseret.
v. Til EBT-stævnet i Billund er Ken Cardozo, Martin Lykke og
Henrik Mouritsen udtaget som nationale observers af EHF.
Fire dommerpar fra DM-touren er også udtaget af DHF´s
beach-udvalg til at hjælpe som dommere ved EBT-stævnet.
vi. Visionen er at have ca. tre EBT-dommerpar og to EHFdelegerede fra DK på beach-området indenfor en årrække.
Vi skal samtidigt i samarbejde med forbund, kredse og
regioner se om vi kan få det gjort mere attraktivt at være
beach-dommer og dermed få rekrutteret nogle nye.
vii. DM-dommerne har generelt givet udtryk for at de glæder
sig meget til at komme igang med beach-sæsonen.
viii. TS orienterede om, at det kunne være rart, hvis dommerne
– på banen lige før kampstart – gjorde opmærksom på,
hvad de har fokus på forud for kampene. De øvrige
medlemmer bakkede op om dette.
5. Landshold
JK startede ud med at orientere om de udfordringer der er økonomisk
vedr. tøj indenfor Puma-aftalen.

TS orienterede om, at begge hold skal med til EM 2019 i Polen.

Der er Try-Out for både damer og herrer d. 11. maj i Dalum v/Odense.

TS spurgte til, om der var sikkerhed for, at damerne komme til World
Beach Games i San Diego (kvalificeret fra 5. plads ved VM 2018 i
Rusland). JK mente, at der ikke skulle være noget problem i det.

6. Strategistatus m. udgangspunkt i den nedsatte arbejdsgruppe
a. Hvor er vi i forhold til de udvalgte strategiske indsatser?
i. JK orienterede om den nedsatte arbejdsgruppe og hvor de
er på nuværende tidspunkt.
b. Hvad er næste skridt?
i. Vi afventer bestyrelsens beslutning på det fremsendte.

7. Økonomi
a. JK præsenterede kort økonomi for foregående og indeværende år.

8. Eventuelt
a. Forespørgsel vedr. Beach Handball afdeling (Roskilde Håndbold)
og eventuel deltagelse ved Champions Cup.
i. JBB orienterede om forespørgslen, som udvalget er
bekendt med. EHF har svaret, at man skal være medlem af
en klub (og ikke behøver have spillercertifikat) samt at man
skal have spillet på holdet i indeværende sæson – for at
kunne deltage i Champions Cup i forlængelse af sæsonen.
Beslutning:
JBB orienterer Roskilde og sørger for, at referat kommer til
landstrænere også.

9. Næste møde(r)
a. Næste møde er 8. maj kl. 18, Scandic Odense, Hvidkærvej 25,
5250 Odense SV.
b. JK foreslår at der laves kort evaluering af sæsonen efter DMstævnet for senior i Dalum d. 15. juni.
Med venlig hilsen
Dansk Håndbold Forbund

Jeppe Behrendt Bendtsen
Projektmedarbejder

