Brøndby, d. 8. februar 2021

Referat
DHF Beach Handball Udvalg
Torsdag d. 4. februar 2021 kl. 17.30
Virtuelt møde på Microsoft Teams
Deltagere på mødet:
John Kruse (JK), Tina Schou (TS), Morten Ziemann (MZ), Ulrich Andreasen (UA), Henrik
Mouritsen (HM), Jens Carl Nielsen (JCN) og Jeppe Behrendt Bendtsen (JBB).

Dagsorden
1. Velkomst v/JK

JK bød kort velkommen og ønskede godt nytår.
2. Godkendelse af sidste referat
Referatet blev godkendt uden kommentarer.
3. Nyt fra formanden
JK fortalte om en henvendelse fra Destination Fyn. Om vi i DHF ønsker at
indgå i samarbejde om et beachevent på tværs af håndbold, volleyball og
fodbold i forbindelse med DGI’s landsstævne i Svendborg i 2022. JBB og
JK formulerer et svar på henvendelsen.
a. HRØ v/JCN
i. Der er ikke så meget nyt. Afventer restriktioner løbende.
ii. Arbejder ud fra en model med et forsamlingsforbud på 50,
hvor der afvikles puljer i forskellige zoner, man ikke må
forlade før kampene er færdigspillet.
iii. JK informerede om, at sidste kvalifikation før DM er i
weekenden d. 12.-13. juni, da DM er d. 19.-20. juni.
iv. JK spurgte til de skriv, HRØ arbejder ud fra. JCN fortalte, at
de ikke var klar nu, men bliver det efter næstkommende
møde i Turneringsudvalget i HRØ.
b. FHF v/MZ
i. Har drøftet mulighederne for HRØ-modellen, men har set
for store logistiske og mandskabsmæssige udfordringer i
dette.
ii. Arbejder ud fra to modeller:
•

Mindre stævner

•

Løbende turnering

c. JHF v/TS
i. Havde samlet repræsentanter fra alle otte kredse d. 10.
december (virtuelt).
ii. Fint møde med gode input og inspiration til beachsæsonen
2021. Plan fra 2020 om afholdelse af JM som kvalifikation
til ungdsoms-DM videreføres til 2021.
iii. Punkter til udvalget fra mødet:
•

Differentierede medlemskaber (for beachklubber):
hvad er status?

•

Videreudvikling af den fælles oversigt over lokale
stævner. Kunne det komme på et landkort over DK?
Kan bruges til fælles markedsføring og linkes til via
Facebook og andre sociale medier.

•

Ros til DHF for måden, hvorpå koordinering af
dommere til DHF-stævner er sket de sidste par år,
men også forventning om klar udmelding, i god tid,
om hvilke dommere, DHF ønsker at bruge.

•

Ønske om en anden bold end streetbolden som
påkrævet til de mindste (U9 og U10). Ønsket var en
Trial-bold i stedet, da streetbolden bliver glat i
regnvejr.

Beslutning.
-

JBB udarbejder et forslag til differentierede
medlemskaber for beachklubber til behandling på
næstkommende udvalgsmøde.

-

JBB fortsætter med at administrere en fællesside med
oversigt over lokale stævner. JBB undersøger desuden,
om det kan overskueliggøres på et landkort.

-

Besked om udtagelse af dommere til de enkelte
weekender forsøges udsendt i bedre tid.

-

Vedr. bolde så omskrives det til en anbefaling (med
valgfrihed) og der samles op på erfaringerne fra 2021
med henblik på fremtidige propositioner.

4. Status på Corny Beach Handball Touren 2021
JK ridsede kort tourplanen op. Der er kommet afslag fra Næsby. Der
arbejdes videre med en anden løsning, hvor en anden fynsk klub er
samarbejdspartner.
a. Forskellige planer for afvikling

i. Plan A
•

Afvikling som normalt, da udendørssporten åbnes
før indendørssporten og det derfor ser positivt ud.

ii. Plan B
•

Stævner med begrænsning i antal hold tilpasset det
aktuelle forsamlingsforbud på tidspunktet for
afvikling.

•

Hvis dette bliver løsningen, skal der kigges på
pointtildelingen for at vinde et stævne (og kvalificere
sig til DM i sidste ende).

•

Vi skal have en ansvarlig person der er inde i de
aktuelle retningslinjer.

b. Corny
i. Corny er klar på at være en del af det
ii. Stævnerne skal decimeres kraftigt, hvis vi kommer ud i, at
de skal trække sig eller kompenseres på anden måde.
c. Invitation
i. Invitation planlægges til udsendelse primo marts med mulig
forlængelse til medio marts.
d. Livestream
i. JBB er i dialog med den ansvarlige for livestream ved EBTstævnet i Billund om livestream af DM. Han har reserveret
datoerne.
e. Speak v/DM
i. JBB er i dialog med Morten Stig Bork Jørgensen for speak
ved DM-stævnet i Dalum 19.-20. juni.

5. Dommere v/HM og UA
a. Ikke meget mere at berette end ved seneste møde.
Der vil selvfølgelig igen i år fokuseres på en god dialog med
diverse kredse, forbund og regioner, når der skal udtages
beachdommere til Corny Beach Handball Touren. Der er rundsendt
en forespørgsel til alle kredse, forbund og regioner vedr. indstilling
på emner til beachinstruktører, som skal bruges til den kommende
beachsæson. Der er deadline for denne indstilling den 8. marts
2021. Der ligger helt nyt og opdateret materiale til beachdommeruddannelsen.
6. Landshold

a. JK indledte med kort oprids af møde med beachlandstrænerne
tidligere på dagen.
i. Der er EM 13.-18. juli i Bulgarien.
b. TS fortalte videre
i. Forlængelse af indesæsonen kan besværliggøre
virkeliggørelse af planlægning omkring samlinger.
ii. Try Out for kvinder i den samme form fra de seneste år er
ikke aktuel i år, da der i øjeblikket er et godt fundament til
landsholdet. Ønsker at tilbyde Try Out til de 15- til 16-årige i
stedet for at og dermed skabe interesse for beach i den
alder og gøre dem klar til fremtiden. Også et element i
fastholdelse af denne aldersgruppe i håndboldsporten.
iii. På herresiden er der også godt gang i planlægningen og
bl.a. dialog med andre landshold om fællessamlinger.
iv. VM 2020 er ikke aflyst (endnu), så der kan potentielt
komme to slutrunder i år. Bliver det aktuelt, undersøger
udvalget mulighederne i forhold til de økonomiske rammer.
v. Der er drøftelser om kvindernes uniform til mesterskaber.
Norge indstiller til EHF-kongressen, at der bør være
mulighed for mænd og kvinder at optræde i samme
uniformer. TS tager dialog med Maria-Teresa om
formulering af Danmarks holdning til kvindernes uniform.

7. Økonomi
a. Budgettet blev godkendt. Andet er der ikke at berette om.

8. Fremtidsudsigter m. udgangspunkt i workshop og strategi
a. JK foreslog udsættelse af dette punkt til et tidspunkt, hvor vi kan
mødes fysisk og drøfte tingene sammen i en længere seance. Der
var opbakning til dette hele vejen rundt.
9. Eventuelt
a. MZ har meddelt, at han vil trække sig fra DHF’s beachudvalg med
grundlag i, at det hele er gået lidt stærkt at komme fra FHF til DHF.
Han vil gerne putte sine kræfter i det lokale.
b. Beachbanegruppe nedsat med repræsentanter fra
udviklingsafdelingen og udviklingskonsulenterne med henblik på
en opdatering af folderen om etablering af beachanlæg.

c. Forslag fra JHF om PR-videoer for både spillet og
dommergerningen i beach.
10. Næste møde(r)
a. Tirsdag d. 9. marts
i. 1. prioritet: Scandic Odense kl. 17.30
ii. 2. prioritet: Virtuelt møde kl. 17.30
Med venlig hilsen
Dansk Håndbold Forbund

Jeppe Behrendt Bendtsen
Projektmedarbejder

