Ringsted, d. 12. marts 2021

Referat
DHF Beach Handball Udvalg
Tirsdag d. 9. marts 2021 kl. 17.30
Virtuelt møde på Microsoft Teams
Deltagere på mødet:
John Kruse (JK), Tina Schou (TS), Ulrich Andreasen (UA), Henrik Mouritsen (HM), Jens
Carl Nielsen (JCN) og Jeppe Behrendt Bendtsen (JBB).
Afbud til mødet:
Morten Ziemann (MZ).

Dagsorden
1. Velkomst v/JK
JK bød velkommen til mødet.

2. Godkendelse af sidste referat
JK og JBB har en opfølgning til Svendborg som hængeparti. Referatet er
godkendt.
3. Nyt fra formanden
JK bemærkede, at der havde været skriveri om DM-ugen i 2022, hvor vi
ikke stod som deltagere. JBB har en løbende dialog med projektlederen
fra DM-ugen.
a. HRØ v/JCN
Der afventes en lempelse på forsamlingsforbuddet. Med det
nuværende kan der ikke afvikles noget.
b. FHF v/JK
Der var møde mandag d. 8. marts. Der vil være foreningsmøde
med stor deltagelse mandag d. 15. marts, hvor der blandt andet er
drøftelser om beachsæsonen.
c. JHF v/TS
Der er gang i planlægningen af beachsæsonen i de enkelte
kredse.
4. Status på Corny Beach Handball Touren 2021
a. JK orienterede om, at BR 66 Langeskov er arrangør af stævnet d.
29. maj. Dermed er stævnekalenderen komplet.

b. Vi arbejder efter Plan A med normal afvikling. Der åbnes som
normalt for tilmelding. Tilmelding åbnes mandag d. 15. marts. Ved
tilmelding laves der en beskrivelse af, at et begrænset
forsamlingsloft kan forhindre deltagelse fra alle tilmeldte. Så vil det
være først til mølle.
i. JK løftede følgende udfordring:
Er der forsamlingsloft kan det være nødvendigt at
færdiggøre en pulje og få nye hold ind efter puljen er
færdigspillet. Hvad gør vi så med pointtildeling?

c. Pointfordeling til stævner
22. maj

Skæring

18 point

23. maj

Holstebro

20 point

24. maj

Amager Strandpark

20 point

29. maj

Kerteminde Nordstrand

20 point

30. maj

Horsens

18 point

5. juni

Vallensbæk Strand

20 point

Beslutning:
Hvis vi er begrænset af et forsamlingsloft, som forhindrer slutspil, træffes
der beslutning om pointfordeling i puljespil, når vi kender
forsamlingsloftet. Det er forbundet med for stor usikkerhed at træffe
beslutningen, når vi ikke kender til forholdene.

d. Tilstedeværelse af udvalgsmedlemmer ved stævner, hvis der er
forsamlingsloft. Vi behøver ikke være så mange til stede som
normalt, hvis antallet af hold er begrænset.
Beslutning:
Dette punkt udskydes til vi er klogere. JK bad alle udvalgsmedlemmer
reservere datoerne for DM, så vi alle er med dér.

e. JBB tjekker med Tina Black i DHF, hvad der kan gøres ift. holdkort.
Kan der laves en digital løsning som fungerer, når spillerne
kommer fra mange forskellige klubber?

5. Dommere v/HM og UA
a. EHF har aflyst årets kurser i relation til Camelot-stævnet pga.
coronapandemien. Det udskydes til 2022.
b. Kredse, Forbund og Regioner har tilsammen indstillet 11 emner til
dommerudvalg med henblik på at blive uddannet Beachinstruktører
til den kommende Beach sæson. Disse uddannede
Beachinstruktører er de personer, som må varetage og afvikle
lokale Beachopstartsmøder for Beachdommere, hvis en kreds,
forbund eller region har et ønske herom. Disse BeachInstruktører
er også de personer, som må uddanne nye Beachdommere.
c. JK spurgte til påsætningen af dommere, hvis vi er nødsaget til at
afvikle i puljeform fremfor stævneform, og der derved så heller ikke
skulle benyttes så mange Beachdommere jvf. de omstændigheder
og retningslinjer vi er underlagt på nuværende tidspunkt.
d. HM: Vi har I Dommderudvalget et stort ønske om at få dommerne
ud og dømme igen, så dommerne kan bibeholde deres faglige
færdigheder og motivationen til det at dømme håndbold. Derfor,
efter de nuværende omstændigheder og retningslinjer, er
beachhandball en oplagt mulighed for at få dommerne i gang igen.
Beslutning:
HM og UA har til opgave at lave en plan for honorar, der flugter med de
givne retningslinjer og restriktioner, når vi nærmer os.

6. Landshold
a. JK orienterede om, at der har været en intens dialog på det
seneste om det udskudte VM fra 2020, så der kunne sikres dansk
deltagelse, hvis det skulle afvikles i 2021. Senere er dette VM
blevet endeligt aflyst.
b. TS har haft møde med Morten Stig Christensen om kvindernes
uniform i beachhandball. Det norske håndboldforbund har indstillet
noget omkring dette til en EHF-kongres i nær fremtid. På mødet
blev der drøftet, hvad ønskerne kunne være fra dansk side. TS er
glad for, at der er lydhørhed for denne problematik.
c. JK bad TS informere ham, hvis der laves nærmere planer om Try
Out for hhv. herre- og damesiden.

7. Økonomi
Intet at berette siden seneste møde.

8. Eventuelt
a. Input til kommunikationsafdelingen efter ønske fra Maria-Teresa
Faurhøj, som er ansvarlig for kommunikation om beachhandball.
Udvalget bød ind med følgende:
i. Beachhandball er vejen til at komme i gang med
håndbolden igen – en god måde at komme i gang igen
ii. Hjælp til træneren med hvordan man kan gribe træning i
beachhandball an
iii. Eventuelt interview med beachhandballekspert (Dalhoff el.
lign.) om fordelene ved træning i sand
b. Reglementer
i. Udover det ene punkt om bolde fra seneste møde, skal der
laves konsekvensrettelser.

9. Næste møde(r)
a. Torsdag d. 22. april kl. 18 (online møde)
i. Fokus på mødet er planlægning af touren m.
tilstedeværelse fra udvalgets medlemmer mm.
b. Lørdag d. 19. juni (efter DM for senior og oldies) holdes
evalueringsmøde i Dalum-hallen eller på Scandic Odense
c. Onsdag d. 9. september kl. 18.00 på Vejle Center Hotel
Med venlig hilsen
Dansk Håndbold Forbund

Jeppe Behrendt Bendtsen
Projektmedarbejder

