
 

Brøndby, d. 22. oktober 2019  
 

Referat  
 
DHF Beach Handball Udvalg  
Torsdag d. 3. oktober 2019 kl. 18.00  
Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV 
 
Til stede ved mødet: Tina Schou (TS), Morten Ziemann (MZ), Ulrich Andreasen (UA), 
Henrik Mouritsen (HM), Troels Hansen (TH) og Jeppe Behrendt Bendtsen (JBB) 
 
Afbud til mødet: John Kruse (JK) 
 
Dagsorden:  

1. Godkendelse af sidste referat 

Referatet blev godkendt uden kommentarer. 

 

2. Nyt fra formanden 

I. The Beach Aarhus – beretning 

i. TS orienterede om arrangementet. HM syntes det var 

ærgerligt, at herre- og damelandsholdet ikke kunne være til 

stede den samme dag til hyldest. 

II. EM 2021 – status 

i. TH orienterede om, at der i bestyrelsen er overvejelser 

omkring, hvilke byer der kan være relevante som 

værtsbyer. 2021 er en udfordring i forhold start af Tour de 

France, Olympic Games for homoseksuelle i København 

mm. 

ii. JBB orienterede om, at der er indhentet 

ansøgningsblanketter hos EHF, men at der ikke er nogen 

videre afklaring på nuværende tidspunkt. 

III. Status på møder med administrationen i Brøndby 

i. TS orienterede om, at der d. 13. november er aftalt møder 

ang. tøj på beach med landsholdskoordinatorerne, Christina 

Jarkass og DHF’s direktør, Henrik Jacobsen, samt om 

politisk forankring af Beach Handball med DHF’s 

sportschef, Morten Henriksen. 

 



 

a. HRØ 

i. TH informerede om, at datoerne for beachsæsonen i HRØ 

endnu ikke ligger fast. Der er bl.a. et EM i fodbold i 2020 

der kommer til at få logistikken omkring Amager Strand til at 

være sværere i 2020 end tidligere. 

• Der er møde d. 28. oktober. Herefter kan der gives 

nærmere information om dette. 

ii. TH informerede om, at HRØ tidligere har arvet nogle blå 

metalmål fra DHF. De ligger i kælderen og kan ikke bruges 

til noget. De øvrige udvalgsmedlemmer vedtog enstemmigt, 

at de ikke kunne bruges til noget i DHF-regi. TH tager den 

videre herfra og forsøger at få dem afsat. 

iii. TH fortalte om en nyetableret strand på Bornholm som har 

en kæmpe kapacitet og meget fint sand. Det kan være 

interessant at overveje, om det kan bruges til fremtiden. 

iv. TH har svært ved at se, hvordan der kan forekomme 

yderligere stigninger på antal hold i HRØ. 

b. FHF  

i. MZ orienterede om, at der også er ved at nå en mætning i, 

hvor meget man kan stige i antal hold. Der er forskellige 

overvejelser i gang i forhold til at have en ekstra weekend 

med stævne eller man kan se på andre måder at gøre det 

på i forhold til tidligere. 

• Orienteringen fortsatte hen i en snak om kamptilbud 

til breddesenior eller seniormix. Herunder om der 

skal udvikles tilrettet tilbud til at tiltrække f.eks. 

spillere fra Five-a-side Håndbold eller mixhold. Det 

kunne være med fri udskiftning på begge sidelinjer, 

uden specialister og uden piruetter og vip-scoringer 

 

Beslutning:  

Der arbejdes på at lave et tilrettet regelsæt som kan afprøves 

i sommeren 2020, bl.a. i HRØ som allerede har det på 

dagsordenen. Gerne med et stævne i starten af maj, så 

Beach Handball Udvalget kan komme og se på det. 

 



 

c. JHF 

i. TS orienterede om det fælles beachmøde d. 4. september 

• Der var glæde over, at kredsene i højere grad end 

tidligere arbejder sammen på tværs af 

kredsgrænser med bl.a. at sende hold til hinanden 

• Der var drøftelser vedr. regelsæt, hvor det blev 

foreslået, at man tydeligt gjorde opmærksom på, 

hvilket regelsæt man spiller efter, så man ved det, 

når man tilmelder sig. 

• Udvalgets indstilling til, at der laves et JM, hvor der 

findes de fem jyske deltagere til DM, blev drøftet på 

mødet. Det blev taget godt imod og der er allerede 

aftalt et afviklingssted for et JM i 2020. 

 

3. Status på Corny Beach Handball Touren 2020 

a. Opdatering af samarbejdsaftale forud for udsendelse 

b. Status på tilbagemeldinger fra arrangørforeninger 

i. 23. maj OK 

ii. 24. maj Afventer 

iii. 30. maj OK 

iv. 31. maj OK 

v. 6. juni  Afventer 

vi. 7. juni  Afventer 

vii. 13.-14. juni OK 

c. Engagement fra hovedsponsoren, Corny 

i. Gentagelse af loungekoncept fra 2019 m. tilføjelse af 

pavillon med Corny-logo til beskyttelse af opladestationer, 

nyindkøb af strandstole, eventuelt indkøb af reklamebander 

og udeladelse af parasoller (for vindfølsomme) 

ii. Corny uddeler fire gratis kasser Corny BIG müslibarer pr. 

stævne til arrangørforeningerne. Mod dette kan de uddele 

gratis samples til spillere og tilskuere uden kompensation til 

arrangørforeningen. 

Beslutning: 

JBB skal undersøge, hvad der kan erstatte parasoller som 

beskyttelse af højttalerne 



 

 

4. Indstillinger til bestyrelsen om ændringer i reglement 

a. Der skal rettes følgende: 

i. Årstal og datoer 

ii. Ændring i antal hold fra JHF til DM med foreslåede 

puljefordeling fra seneste udvalgsmøde 

• Reserveholdsliste: JHF 6, FHF 3, HRØ 4 

iii. I ungdomsreglementet skal det skrives ind, at det er OK for 

U19-spillere og -hold at deltage på touren 

• TH rettede opmærksom på, at man skal evaluere, 

om det påvirker antallet af hold i U19 samlet set 

iv. Pokaler til ejendom 

v. Sæsonen går fra maj til april fremfor januar til december 

vi. Bedste 2’er skal væk fra ungdomsreglement men 

bibeholdes i seniorreglement 

vii. Formulering i spilleregler om, at det er XX og XX der har 

oversat reglerne, fjernes 

viii. Regler om sidste minut skal tilføjes til det kommende års 

reglement 

• HM tager dette med til Breddedommerudvalget med 

henblik på at gøre det på den rigtige måde 

Beslutning: 

JBB foretager rettelser ved at skrive en tekst markeret med 

farve, hvor der står: ”Ovenstående tekst rettes til..” 

 

5. Dommere 

a. HM orienterede om, at der henstilles til, at der skal være 16 

dommerpar på det kommende års tour, så alle dommere kan sikres 

et tilfredsstillende antal stævner og kampe. Dette er med forbehold 

for holdtilmeldingerne matcher dette. 

i. TH pointerede, at det er altafgørende, at dommerne bliver 

bundet op på, at de skal dømme lokalt for at være med på 

touren 



 

Beslutning: 

HM og UA tager dialog med de lokale, om dommerne har 

passet deres lokale tjans som beachdommere i tilstrækkelig 

grad til at blive udtaget til DM. 

 

b. Der arbejdes på en ny, opdateret og landsdækkende 

beachdommeruddannelse. Der er nedsat en arbejdsgruppe 

bestående af HM, UA, Jonas Primdahl og Nichlas Nygaard. 

c. Dommerne på touren har ønsket flere udviklinger undervejs på 

touren. HM og UA har svært ved at nå flere udviklinger selv. 

i. Skal man bruge flere udviklere, skal der muligvis søges 

flere penge. Skal der bruges dommere i korpset til at 

udvikle, skal det være til stævner, hvor de ikke selv 

dømmer. 

Beslutning: 

Der udvælges et par af de større stævner, hvor der kan hyres 

en ekstra udvikler ind. 

 

6. Landshold 

a. TS orienterede om, at landsholdene for både damer og herrer 

rejser til World Beach Games i Doha næste uge. 

b. TS orienterede om, at begge hold er kvalificeret til næste års VM i 

Italien. 

 

7. Økonomi/budget 

a. Der er søgt om en øgning af budgettet på elitebudgettet af hensyn 

til en øget mulighed for udvikling af spillere.  

 

8. Strategistatus m. udgangspunkt i den nedsatte arbejdsgruppe 

a. Hvor er vi i forhold til de udvalgte strategiske indsatser? 

b. Visionsplan 

Der var ingen ny information vedrørende dette punkt. 

 

TS fremlagde en undren over, at Beach Handball ikke er nævnt i 

den nye forretningsstrategi for dansk håndbold indtil 2025. TH 

tager dette med til BRUD, som er afsender på strategipapiret. 



 

9. Eventuelt 

a. TH orienterede om en igangværende dialog og kommende proces 

omkring udvikling af mål til Beach Handball i et let materiale som 

ikke er oppustelige mål, der ofte falder sammen. TH har Lars 

Brønserud fra DHF’s Udviklingsafdeling med i denne proces. 

 

10. Næste møde(r) 

a. Torsdag d. 6. februar kl. 16-22 på Vejle Center Hotel 

Der var opbakning til datoen, men det foreslås at mødestedet er 

Odense fremfor Vejle. Eventuelt fremsendes en Doodle med 

foreslåede mødedatoer. 

i. OBS: med deltagelse af breddefolk fra JHF og HRØ 

 
Med venlig hilsen  
Dansk Håndbold Forbund  

 
Jeppe Behrendt Bendtsen 
Projektmedarbejder 


