Brøndby, d. 28. august 2019

Referat
DHF Beach Handball Udvalg
Tirsdag d. 20. august 2019 kl. 15.00
Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle
Tilstede ved mødet: John Kruse (JK), Tina Schou (TS), Henrik Mouritsen (HM) og Jeppe
Behrendt Bendtsen (JBB).
Afbud til mødet: Morten Ziemann (MZ), Ulrich Andreasen (UA) og Troels Hansen (TH).
Dagsorden:

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

2. Nyt fra formanden
JK glæder sig over den fremgang der kan vises på landsplan.
Fremgangen lyder på 277 deltagende hold svarende til 10,5 %.
Fremgangen er hovedsageligt i børnerækkerne til og med U-13.
Beslutning:
Opgørelsen sendes ud sammen med referatet til bestyrelsens
orientering.

a. HRØ
i. JK berettede på vegne af TH om en god beachsæson med
stor fremgang på antal deltagende hold.
b. FHF
i. JK berettede om endnu et år med pæn fremgang i FHF.
c. JHF
i. Der afholdes fælles beachmøde i JHF-kredsene onsdag d.
4. september 2019 i Aarhus.
1. Det er aftalt, at JK deltager i mødet.
2. JBB er også inviteret og ønsker at deltage, men det
kan let knibe af hensyn til hans kones termin d. 27.
august.
ii. Der er indkommet forslag fra Lars Dalhoff på følgende:
1. Der er ønske om, at der afholdes trænerkurser i
Beach Handball. Det går i tråd med de prioriterede
strategiske indsatser.

2. Der bør ikke fokuseres på andet end piruetter og vip
som to-pointsscoringer fra U-13 og opefter.
Beslutning:
JBB undersøger, hvad der ligger på området i forvejen og hvordan
det skal gribes an. Herunder hvor det skal placeres administrativt og
udvalgsmæssigt.

3. Sag fra forening
a. Der er kommet en klagesag fra Åhus Beachhandboll Festival ang.
uønsket adfærd fra en klub.
i. JK berettede om, at der er taget kontakt klubben om deres
syn på sagen. De vendte tilbage hurtigt derefter.
Beslutning:
JBB fremstiller et svar til hhv. Åhus Beachhandboll Festival og den
pågældende klub som klagen vedrører.

4. Evalueringspunkter Corny Beach Handball Touren 2019
a. Musikafspilning har virket for dårligt i indeværende år. Der var for
lange perioder, hvor musikken ikke virkede. Det er muligt, at det
kan klares med nogle ledninger der er tykkere og længere end de
nuværende. JBB tager kontakt til UA eller Morten (DJ) som kan
hjælpe med en løsning.
b. Aftaler med foreningerne fungerede ikke optimalt. Der skal tilrettes
i samarbejdsaftalerne og JBB skal være skarpere overfor
foreningerne, når aftaler ikke overholdes. Der skal desuden skabes
større ejerskab for, at der skaffes hold til ens stævne.
Forslag: der skal vurderes hvor mange hold man vil have med på
hvert stævne. Når man det ønskede antal hold, får man 400,- for
overskydende hold.
c. Livestreaming fungerede ikke godt nok. JBB undersøger sammen
med Maria, hvad løsningen kan være.
d. De forskellige stævner
i. Skæring:
1. Et godt stævne – intet at bemærke
ii. Ishøj:
1. Teltene holdt ikke til vejret

iii. Nyborg:
1. Aftaler blev ikke overholdt
iv. Horsens:
1. Ingen strøm og ikke tilstrækkeligt klar ved ankomst.
Det er ikke optimalt med stævnekontor i salgstelt.
v. Amager Strand:
1. Der var ikke tilstrækkeligt styr på aftalerne. Der var
blandt andet ikke styr på dommertelt og telt til
stævnekontor. Det skal der strammes op på.
vi. Dalum
1. Stævnekontoret havde en god placering
2. Dommerne havde gunstige forhold med et område
både indendørs og udendørs
3. OBS til os selv: vi skal være påpasselige med at
flytte kampe mellem baner og lukke baner ned for
tidligt
e. Feedback fra dommerområdet
i. De skal IKKE have bomuldsshorts men shorts i ’kunststof’
som os andre.
ii. T-shirts må meget gerne være i sommerfriske farver.
iii. Der skal påsættes så alle dommere dømmer både dameog herrekampe. HM koordinerer med Morten Cornelius.
iv. Dommerne roste, at der blev cuttet ned i antallet af
dommere, så alle dommere fik flere kampe.
v. HM ønsker at lave en landsdækkende beachdommeruddannelse og nye grupperinger.
f.

Feedback fra spillerne på damelandsholdet
i. Ønske om at der er mere ’gods’ i måltidstilbuddene på
stævnerne
ii. Der ønskes stævner tættere på hinanden i den samme
weekend så der ’kan laves en weekend ud af det’
iii. Overvejelse om der kunne trækkes lidt flere hold til med en
lavere deltagerpris
iv. Dommerne er lidt for letpåvirkelige overfor brok

5. Økonomi
a. JK orienterede om økonomien på både ’Beach Handball nationalt’
og ’Beach Handball – elite’. Budgettet ser overordnet fint ud i
forhold til det fremskrevne. Der bør være plads til det der skal
betales i resten af året.

6. Corny Beach Handball Touren 2020
a. Foreslåede datoer for beachsæsonen 2020
i. 23.maj
ii. 24. maj
iii. 30. maj
iv. 31. maj
v. 6. juni
vi. 7. juni
vii. 13. juni

DM for senior og oldies

viii. 14. juni

DM for ungdom (U-17 og U-19)

ix. 20.-21. juni

Potentielt EBT-stævne i JHF Kreds 6

b. U-19 hold på Corny Beach Handball Touren
i. JK foreslår, at der skal rettes til i reglementerne, så det er
muligt for U-19 hold at deltage i både senior-DM og U-19
DM, hvis de kvalificeres til begge dele.

c. Antal deltagere til U-DM
i. 5 hold fra JHF, 3 hold fra HRØ og 2 hold fra FHF
1. Der bliver set på antal deltagende hold lokalt
2. Det giver en bedre turneringsstruktur
3. Der mangler altid jyske hold ift. tidl. fordeling
4. Forslag til puljefordeling:
Pulje 1

Pulje 2

HRØ 1

JHF 1

FHF 1

HRØ 2

JHF 2

FHF 2

HRØ 3

JHF 3

JHF 5

JHF 4

ii. Der opfordres til at de jyske deltagere findes ved et jysk
mesterskab (JM).

Beslutning:
Tilretning af reglementerne for U-19 hold, således de både kan
deltage i senior-DM og U-19 DM. Forslag om 10 hold i
ungdomsrækkerne til DM drøftes på beachmødet i JHF d. 4.
september 2019. Er der opbakning fra JHF laves en indstilling til
bestyrelsen om ændring af fordeling af antal deltagende hold til UDM.

d. Regeltilretninger
i. Fortolkninger for ungdomsrækker skal fjernes
ii. I propositionerne skal der rettes til, så der står i 4.1, at ’der

bør fortolkes for U-13 årgangene og yngre: …’
iii. Der skal præciseres omkring boldstørrelser, vægt og

omfang (jf. mail fra Anna Heide)
iv. Der skal kigges efter på formuleringer vedr. antal af

specialister
e. DM-weekend
i. Der holdes fast i løsningen fra i år med DM for senior og
oldies lørdag og DM for ungdom søndag

f.

Fælles præmieoverrækkelse (HM)
i. Det efterstræbes, men er ikke altid muligt, da folk gerne vil
hjem efter deres færdigspillede kampe

g. Forslag om indløb ved slutspilskampe (semifinaler og finaler)
i. Der indføres indløb ved alle slutspilskampe ved DM

7. Drøftelse af udvalgets arbejde
Visionen er at få gjort plads til at udføre mere breddeorienteret arbejde i
udvalgsregi end det er tilfældet lige nu.

JK fremlagde forslag til årshjul for implementering af breddeorientering i
udvalget.
a. August

Evaluering af sæsonen med breddefolk

b. Oktober

Drøftelse af budget + input til bestyrelse

c. Primo februar

Fællesmøde med breddefolk

i. Hvilke initiativer er der rundt omkring i landet?
d. Ult. april/primo maj

Klar-til-touren-møde

e. Lørdag ved DM

Indledende evalueringssnak

Breddesupplementet til udvalget skal bestå af to folk fra HRØ-området og
to folk fra JHF.
Beslutning:
Det indstilles til bestyrelsen i forbindelse med budgetlægningen, så
der kan skabes plads til øget breddeorientering i udvalget.

8. Landshold
a. Landstrænernes ansættelsesforhold
i. JK har haft dialog med Morten Stig vedr. landstrænernes
ansættelsesforhold. Landstrænerne fortsætter.
b. Øget interesse for Beach Handball i det politiske lag
i. Der kan eventuelt tages dialog med prof-udvalget for at
orientere om Beach Handball

Beslutning:
JBB tager dialog med Morten Henriksen om at holde et møde med
JK og TS om, hvordan der kan skabes øget opmærksomhed på
Beach Handball i det politiske

c. Ungdomslandshold/Udviklingslandshold
i. Byder vi på og får et EM i 2021, skal vi have et U-17
landshold klar til 2021. Der afholdes EM hvert år skiftevis
for U-16 og U-17, jf. udmelding fra EHF.
Beslutning:
Vi kan på nuværende tidspunkt ikke foretage os noget videre med
dette eller træffe beslutning. Ikke før vi er klogere på EM 2021 på
hjemmebane.

d. Tøj
i. Det skal være klart, hvilke tøjpakker der er til hvem
ii. Der ønskes et møde mellem Henrik Jacobsen, JK og TS
om, hvordan tøjsituationen lettes til det kommende år.
Samtidig kan TS og JK møde Britta, Anette og Christina.
Beslutning:
JBB tager dialog med Henrik Jacobsen og får nedsat et møde
mellem ham, TS og JK.

9. Strategistatus m. udgangspunkt i den nedsatte arbejdsgruppe
Undervejs i dagens møde er der blevet berørt forskellige punkter i
strategiplanen, herunder træneruddannelse, dommeruddannelse og
kamptilbud for oldies og seniormix. Der vil desuden tages yderligere fat på
dette ved kommende møder.
a. Hvor er vi i forhold til de udvalgte strategiske indsatser?
b. Visionsplan

10. Næste møde(r)
a. Torsdag d. 3. oktober kl. 18 på Scandic Odense
b. Reminder: Udviklings-/breddetræf 2020
i. Fredag-lørdag d. 3.-4. januar
Med venlig hilsen
Dansk Håndbold Forbund

Jeppe Behrendt Bendtsen
Projektmedarbejder

