Referat, beachudvalgsmøde d. 06.04.2022
Scandic Odense kl. 17.30-21.00
Deltagere: John Kruse (JK), Jens Carl Nielsen(JCN), Tina Schou (TS), Anne Hegerslund
Lyngsaa (AHL), Henrik Mouritsen (Mou), Kristian Buhl (KB)
Afbud: Mogens Johansen

1. Godkendelse af notat fra møde 21.01.22. (vedhæftet)
Notat godkendt.
2. Nyt fra Formanden
JK informerede om strategiarbejdet på beachområdet, som var på bestyrelsesmødet og pt
er udskudt, da kræfterne i udvalg og administration pt prioriteres til Beach Touren.
3. Nyt fra HRØ
HRØ har 7 weekender med breddestævner.
Afvikling af shoot-out for U13 og nedefter skal ændres, og det bliver testet på HRØ´s
stævner.
Der er et ønske om af afvikle turnering for senior mixhold. Der findes ikke nogen regler, og
HRØ tester derfor regler til seniormix fra stævne til stævne.
Spiludvikling kan ikke benyttes for U15-U19 i HRØ-propositioner. Denne begrænsning
ændres til at man ikke kan spille på mere end to hold.
4. Nyt fra FHF
Tre stævneweekender og fynsmesterskab (fri tilmelding) er på programmet. Indbydelser
udsendes snarest. U8, U9 og U11 spilles kun som puljer og afsluttes, mens der opefter
også spilles viderespil frem til en vinder.
5. Nyt fra JHF
Konsulenterne i de 8 kredse har planlagt de lokale stævneaktiviteter. Der afholdes i lighed
med sidste år DM-kval. for ungdom i Skæring. Se hjemmesiden med lokale stævner.
https://dhf.dk/boern-unge-og-motion/beach-handball/lokale-beach-handball-staevner2022/
6. Nyt fra dommerne
Dommerne er udtaget til Beach Touren. Dommere skal igennem en online regeltest, der
efter hensigten skal åbne fredag d 8/4 2022. Der er dog problemer med DIF-portalen, men
der arbejdes på at løse det. Regeltesten er den seneste nye EHF-test, der er oversat til
dansk.
Småjusteringer i reglerne:
- Opdatering ift. brug af målfeltet – hvis en fløjspiller afleverer til en stregspiller fra
et hop ind i feltet, skal der afsluttes. Ellers dømmes målkast.
- Sidste 30 sekunder reguleres til sidste 20 sekunder.
JK foreslår at vi laver et ark med nye regler. Mou påtager sig opgaven.
Der afholdes ERFA møde i Roskilde og Skæring.
7. Status på Touren 2022
JK redegjorde for holdtilmeldinger på Touren, som er på 55 hold med godt en måned indtil
tilmeldingsfristen d. 10. maj. JK og afvikler, Nicolai Gynther, har besøgt Beach Tour
destination for at forventningsafstemme forud for dagen. Glesborg bliver ikke besøgt, da
alt kørte planmæssigt sidste år. Dalum er klaret med afvikler, der er en del af DHG.
JK og afvikler står for det praktiske med klargøring af vogn, opfølgning på lager, og evt.
indkøb der mangler.

KB gav opdatering på sponsor. Der kommer sandsynligvis ikke en titelsponsor, men der
arbejdes på forskellige andre løsninger såsom tryk på tøj o.l.
Udvalget ønsker at afsøge muligheden for at spare stævnevindertrøjerne og i stedet
uddele gavekort til vinderholdene. KB følger op på muligheden med kommerciel afdeling.
Andet vedrørende Touren 2022:
- Målvogtere laver sandvolde, så det kunne være et fokusområde for dommerne.
Værtsdestinationer har fået besked på at skaffe river, så sandet kan rives i
pauserne.
-

Mou skal koordinere evt. overnatning for dommere ved DM. Det er en
forudsætning at man skal dømme begge dage, og det skal give mening ift.
bosted, destination mv.

-

Vi sender tre personer til Holland på kursus. Henholdsvis to dommere og en
delegeret.

-

JK orienterede om muligheden for at købe 8 beachflag med banenumre til
omkring 4500,-. Udvalget synes vi skal købe disse.

-

Dommertøj skal pakkes på forhånd ud fra, hvad der er bestilt til hver enkelt, så det
ikke sorteres på dagen.

-

JCN har lavet liste over, hvad der skal huskes på Touren. Ingen tilføjelser ud over
gaffa tape.

-

Kort drøftelse om holdkort. IT-systemet vil skulle tilpasses beach setup’et, så vi
holder fast ved holdkort i papirform.

-

KB bestiller speaker. Der er ønske om, at der er den vi plejer at have. Speaker er
på begge dage til DM.

-

JCN: Evt. invitere politiker til at overrække præmier til vinderne på senior DM og
evt. også ungdom. JK går videre med denne.

-

Mindst fem oldies-hold skal kvalificeres før vi afholder det for denne aldersgruppe.

-

Mou foreslår, at der laves obligatorisk indløb til fuld musik til finalekampene
(måske også semifinalekampene) under DM finalestævnet for senior. Der er
opbakning til dette fra udvalget.

8. Landsholdene
Landsholdsspillerne spiller med til DM og flyver umiddelbart efter til Kreta for at spille VM.
BLB deltager som delegeret.
TS informerede om samling for henholdsvis kvinder og herrer. Herrerne afholder to
samlinger inden DM, mens damerne laver en stor samling i maj sammen med Norges
Beach landshold, og en samling før DM for VM-holdet.
Til VM er der undersøgt om man kan have ekstra spillere med, men der holdes fast i at
der kun må stilles med 10 spillere hos IHF.
TS har fået tøj hjem fra Mikasa, og overdelen ser fornuftigt ud, men underdelen (tights)
kan vi ikke få godkendt.

KB kontakter a-sport med henblik på at få tights, der kan godkendes. Alternativt skal der
kigges efter en ”no-name” tight.
9. Økonomi
JK orienterede om økonomien i budget 2022, som er meget afhængig af, at der kommer
en sponsor ind, der kan dække nogle af omkostninger ifm. tryk.
10. Eventuelt
JK: Beachudvalget får lov til at køre sæsonen færdig uanset, hvad der sker på rep-møde.
Bestyrelsen har godkendt dette.
Der skal arrangeres følgende ifm. Beach Touren:
- Overnatning til Mou og JCN i Horsens den. 28. maj.
- Overnatning til Døssing, JCN og Mou på scandic Odense d 4. juni.
- Overnatning til Døssing, JCN og Mou i nærheden af Glesborg d. 5. juni.
- Overnatning til alle på nær Tina til finalestævnet, scandic odense.

Med venlig hilsen
John Kruse
Formand for Beachudvalget, DHF

