Ringsted, d. 27. april 2021

Referat
DHF Beach Handball Udvalg
Torsdag d. 22. april 2021 kl. 17.30
Virtuelt møde på Microsoft Teams
Deltagere på mødet:
John Kruse (JK), Tina Schou (TS), Ulrich Andreasen (UA), Morten Ziemann (MZ), Henrik
Mouritsen (HM), Jens Carl Nielsen (JCN) og Jeppe Behrendt Bendtsen (JBB).
Dagsorden

Punkt 1

Velkomst v/JK
JK bød velkommen til mødet.

Punkt 2

Godkendelse af sidste referat
Referatet blev godkendt uden kommentarer.

Punkt 3

Nyt fra formanden
JK havde intet at berette på det overordnede plan. Det vil blive
bragt ind under de efterfølgende punkter.

HRØ v/JCN
Der blev afholdt møde om beach i HRØ d. 20. april med 35
deltagere.
HRØ’s administration arbejder på skriv om coronaretningslinjer i
forbindelse med stævnerne
HRØ efterspørger retningslinjer for, hvordan de skal spille sig frem
til de tre pladser via deres kval.-stævne
•

JK opfordrede til en dialog mellem de forskellige
lokalenheder, så de kan drage nytte af og inspireres af
hinanden.

•

JBB foreslog, at de tog udgangspunkt i måden, man gør det
på beachtouren. De fire bedste fra indledende puljer spiller
semifinale og finale samt kamp om tredje-/fjerdepladsen.
Resten af placeringerne kommer på baggrund af puljespillet i
øvrigt. Som pkt. 4.5.6, vedr. pointlighed ift. at finde DMdeltagere, i turneringsreglementet for senior.

FHF v/MZ
Der udbydes tre store stævner.
Der udbydes en løbende turnering for U11 til og med oldies.
Der afvikles FM løsrevet fra de store stævner.
Til tourstævnet i Kerteminde indbydes børnehold til at spille ved
siden af DM-touren.

JHF v/TS
Der har ikke været yderligere møder på tværs af de jydske kredse.
Der har været en løbende dialog om JM-stævnet med kval. til DM.
Punkt 4

Status på Corny Beach Handball Touren 2021
Nyeste status på antal tilmeldte hold
•

Aktuel status er 108 hold. En stor milepæl er dermed nået.
Det har været et erklæret mål for beachtouren gennem flere
år at nå de 100 hold.

•

JBB har dialog med DIF om undtagelse fra
forsamlingsforbud, så der må være 500 til beachtouren, da
det er øverste konkurrenceniveau i Danmark. Endelig
afklaring på dette er ikke opnået endnu. JBB informerer
udvalget lige så snart, der er en melding fra DIF.

Afvikling i en coronatid
▪

Såfremt vi skal afvikle under et forsamlingsforbud på 100
personer, må arrangementet deles op. Der afvikles puljespil
og så tager holdene hjem. Nye hold kommer en halv time
senere. Det kan gøres á tre omgange hen over dagen. Et
dommerpar pr. pulje. 12 point til en puljevinder.

•

JCN foreslog, at der er et ekstra dommerpar, så de kan få en
pause indimellem.

▪

JBB skal kigge på coronaprotokol. Et opmærksomheds-punkt
er tilskuere. Desuden coronaansvarlige. Ligger det hos
arrangørforeningen eller hos DHF?

▪

JCN gjorde opmærksom på, at man gerne må have
gengangere senere på dagen, hvis arrangementet deles op.

Beslutning(er):
•

Hvis vi først er begyndt at dele point efter puljespil, så
gør vi det konsekvent gennem alle kval.-stævnerne.
Også selvom slutspil muliggøres ved et eller flere
stævner efter den første weekend.

•

JBB tager dialog med relevante personer i DHF vedr.
coronaprotokol for beachtouren.

Tidligste starttider og tid mellem kampe (forespørgsel fra Tina
Black)
•

Hvis vi kører som almindeligt: Start 09.30 som det tidligste.

•

Hvis vi kører med opdeling: Start 09.00 som det tidligste.

•

Generelt skal vi være opmærksomme på køreafstand i
stævneplanlægningen.

•

Holdkort som normalt.

•

Kamprapporter som normalt.

Indkøb af materialer
•

Håndsprit

•

Mundbind

•

Solcreme

•

Mixer og mikrofon

•

Kabeltromler og forlængerledninger

•

Evt. minestrimler

•

Fun gun el. andet remedie til at skyde trøjer ud med

•

Danmarksmesterskilt

Tilstedeværelse ved stævner
•

JCN: Alle stævner (når det er nødvendigt)

•

UA: Alle stævner

•

HM: Alle stævner på nær Horsens

•

JK: Alle stævner

•

MZ: Hjælper når det er nødvendigt. Ellers holder han sig
lokalt.

Overnatninger i forbindelse med stævner
•

Skæring-Holstebro: 4 værelser (UA, HM, JCN og JK)

•

Kerteminde-Horsens: 1 værelse (JCN)

•

Punkt 5

DM-stævnet: 7 værelser (TS, UA, HM, JCN, MZ, JK og JBB)

Dommere v/HM og UA
Dommerne er i gang med at melde retur om de weekender de kan
deltage.

Der er afviklet en instruktørsamling online. Der afvikles en ekstra
for at samle op på dem der ikke kunne til første samling. Det nye
uddannelsesmateriale har fået stor ros.

Stævnehonoraret for dommerne bibeholdes ift. tidligere sæsoner.

Regeltest til årets beachdommere er ude nu.

Regeltest for dommere til breddebeach er udsendt til lokale
enheder, så de kan bruge denne, hvis de ønsker det. Det er gjort
som en service. Ikke som udspring af en efterspørgsel eller
bestilling fra de lokale enheder.

Punkt 6

Landshold v/TS og JK
JK indledte med at fortælle om møde med landsholdsledelse og
DHF-administration vedr. test og retningslinjer i forbindelse med
landsholdssamlinger. TS deltog også på dette møde. Hun
forsikrede, at landsholdene er klar til samlingerne og at de
involverede folk vil følge coronaprotokollen så godt som
overhovedet muligt.

Herrelandsholdet har samling i næstkommende weekend, 30. april2. maj.

Damelandsholdet har valgt at lægge samlingen efter de 3 første
Beach Tour Stævner og mødes fra 26. til 29. maj.

TS ser frem til samlingerne og ser meget positivt på at mange nye
hold er med på touren, så der er flere spillere der kan ses an.

Punkt 7

Økonomi
Der kan komme yderligere udgifter i forbindelse med coronaretningslinjerne.

Punkt 8

Eventuelt
Der skal ændres en enkelt ting i spillereglerne. UA har sendt mail til
JBB om dette.

HM spurgte til tøjstørrelser for dommerne. JBB finder ud af hvem
han mangler tøjstørrelser på.

JK spurgte om vi skulle lave en fælles beskrivelse for mini-beach.
JBB samler op på erfaringer fra denne sæson til en mulig fælles
beskrivelse i fremtiden.

Punkt 9

Næste møde(r)
Lørdag d. 19. juni efter DM for senior og oldies
Onsdag d. 9. september kl. 18 på Vejle Center Hotel

Med venlig hilsen
Dansk Håndbold Forbund

Jeppe Behrendt Bendtsen
Projektmedarbejder

