Referat for Beachudvalgsmødet den 29. november
2021.
Vejle Center Hotel kl. 17.00-21.00
Inviterede: John Kruse (JK), Jens Carl Nielsen(JCN), Tina Schou (TS), Anne Hegerslund
Lyngsaa (AHL), Henrik Mouritsen (Mou), Kristian Buhl (KB) og Anna Katrine Sand (ASA).
Gæst: Helle Rosenquist og Peter Bayer– Kommerciel afdeling DHF
Dagsorden

1. Nyt fra formanden
Orientering om at ny kontaktperson for beachudvalget i bestyrelsen er Mulle. JK
ser frem til et positivt samarbejde.
2. Nyt fra administrationen
Fremdrift på vidensgrundlag.
Konsulentfordeling af timer.
Arbejdet med unge og 00/01.
3. Nyt fra HRØ
Sæsonen for 2022 er lagt færdigt. Der er kommet positivt feedback fra sæsonen
2021 og det bygger de videre på i 2022. 21 stævnedage på Sjælland
4. Nyt fra JHF
Afventer møde med JHF-formand. TS udmelder stævnedatoer for DHF Touren
2022 til de beachansvarlige.
5. Nyt fra FHF
Fastsat stævnedatoer og køre samme dage som Beach Touren. Planen er, at
man forsat laver store stævnedage – seks stævnedage over tre weekender.
6. Nyt fra dommerne
Udtagelse af dommer i starten af året 2022 til Beach Touren.
Der er kommet nye internationale regler, så det nu er i de sidste 20 sekunder, at
der er særlige regler/restriktioner.
Vi udtager 16 dommerpar – 32 dommere. Listen bliver sendt ud til de lokale
enheder, der derefter kan komme med indsigelser. Det er Mou, som sender ud til
de lokale enheder, som godkender udtagelserne. KB er cc på mail til lokale
enheder.
7. DHF Kommerciel – Sponsorater af Beach Touren og landshold
Udvalget gennemgik en brainstorm om muligheden for at få flere kommercielle
partnere med på Beach Touren og landsholdene. Kommerciel afdeling følger op
eksklusivitet i forhold til mulige lokale sponsorer og pakker.
Udvalget ønsker at se på muligheden for at samle kommunikation, kommerciel,
udvikling og udvalget til et videre arbejde med de kommercielle muligheder efter
den 29. januar 2022 (Beach dag).
8. Landsholdene
Bestyrelsen har ikke afvist, at vi skal skabe ungdomslandshold, men de ønsker at
få en strategi på ungdomslandshold og for beach handball generelt.

JK’s forslag er, at TS, JK, Morten Henriksen, Søren Skaastrup, Betina Lyng
Bjerre, dame/herre beachlandstrænerne + ass.trænerne og Lene Karsbæk tager
et møde. Der skal et møde i Morten H. inden han tager til slutrunde.
Der er kommet en invitation fra det franske forbund om at deltage i et
træningsstævne for U17-landshold, men da vi endnu ikke har et må vi takke nej.
9. Beach Touren 2022
De endelige datoer for Beach Touren 2022:
Dag
Lørdag
Søndag
Lørdag
Søndag
Mandag
Lørdag
Lørdag
Søndag

Dato
28. maj
29. maj
4. juni
5. juni
6. juni
11. juni
18. juni
19. juni

Sted
Amager
Horsens
Vallensbæk
Kerteminde
Glesborg
Holstebro
DM-senior, Dalum
DM-ungdom, Dalum

Det er et ønske fra udvalget at få en tidlig udmelding om Beach Tourens datoer til
klubberne, så de kan sætte kryds i kalenderen. Det skal ske allerede efter nytår.
TS sender datoer ud til JHF og ASA sender til FHF og HRØ.
10. Beach dag – januar 2022
Anna arbejder videre ud fra oplægget efter udvalget input og holder udvalget
opdateret på processen.
Beach dialogdag bliver afholdte den 29. januar 2022 og kommer til at have et spor
for vidensdeling og udvikling af lokal Beach Handball og et spor om udvikling af
Beach Touren og rammerne for U-landshold.
Invitationerne bliver udsendt senest den 15. december både lokalt og centralt til
ansatte og politikere, der har interesse for at deltage og bidrage.
11. Økonomien
JK orienterede om regnskabet fra 2021. Budgettet for 2022 er godkendt og vi har
fået lidt ekstra på Beach Touren. Det er også godkendt på landshold.
12. Eventuelt

Med venlig hilsen
John Kruse
Formand for Beachudvalget DHF

