
 

  
 

Referat – beachudvalgsmøde 
 
Torsdag d. 2. februar 2023  
Scandic Vejle, Flegborg 8-10, 7100 Vejle 
 
Deltagere: Betina Lyng Bjerre (BLB), Jens Carl Nielsen (JCN), Tina Schou (TS), 
Henrik Mouritsen (Mou), Anne Hegerslund (AH) og Kristian Buhl (KB)  
 

1. Godkendelse af referat fra seneste møde d. 4/10 2022 
Referat godkendt.  
 

2. Status på strategiarbejdet v. BLB 
Relevante interessenter er blevet inddraget, hvor der bl.a. er foretaget 
interviews af spillere og udvalgsmedlemmer. Strategioplægget kommer på 
bestyrelsesmødet i april, og efterfølgende skal strategien udmøntes i 
nogle konkrete handlinger. 
Beachudvalget får mulighed for at kommentere på oplægget forud for 
bestyrelsesmødet i april.  
 

3. Status på Beach Tour ’23 v. JCN og KB 
 

a. Sponsor  
Der er netop ved at blive indgået en aftale om et titelsponsorat på 
Touren.  
 

b. Turnering og stævnedatoer 
Datoer og destinationer for Beach Touren er efter mødet faldet på 
plads og ser ud som følger: 
 

   
 

c. Kommunikation og offentliggørelse af program 
Programmet for Touren offentliggøres i uge 7.  
De seneste år har der været streaming fra finalestævnet – både 
senior og ungdom. Såfremt det ønskes igen, skal vi være 

 
Beach Handball Touren 2023 

Dag Dato Sted Forening 

Lørdag 27. maj Amager Strand  CIK 

Lørdag 3. juni Vallensbæk Strand Roskilde Håndbold 

Søndag 4. juni Billund Billund IF Håndbold 

Lørdag 10. juni Søndermarken SIK 

Søndag 11. juni Glesborg  Nørre Djurs HK 

Lørdag 17. juni Kerteminde BR66 

DM Finale Dato Sted Forening 

Lørdag (ungdom) 24. juni Nyborg  

Søndag (senior) 25. juni Nyborg  



 

opmærksomme på, at der netop er indstillet streaming af indendørs 
håndbold på U15 og U17.  
 

d. Tøj 
Mou fremviste et udspil til tøj, som blev nikket til af udvalget. Det 
blev besluttet at officials får røde trøjer, og at dommerne i år får to 
t-shirts i forskellige farver, så de bedre kan adskille sig fra holdenes 
trøjer.  
Desuden blev det aftalt, at der ikke skal årstal på trykket, så der er 
mulighed for at genbruge det.  

 
4. Dommere v. Mou 

Der udtages 16 dommerpar til Touren. Disse dommere skal, hvis det er 
muligt, også være tilgængelige på lokale stævner.  
Der afholdes ERFA-møde for Tour-dommere d. 6. maj. Tidligere er der 
blevet afholdt både i Jylland og på Sjælland. I år bliver der kun afholdt ét 
møde på Fyn med den begrundelse, at der var få deltagere på Sjælland 
sidste år.   
Dommerne får dækket broudgifter, men transport er for egen regning ifm. 
ERFA-mødet.  
 

5. Landshold v. TS 
På kvindesiden er der netop udtaget en bruttotrup, der samles til første 
landsholdssamling i Air Dome, Aarhus, d. 4.-5. marts.  
Dernæst udtages en EM-trup til træningslejr i april og igen 14 dage før 
EM, som spilles i Portugal ultimo maj. På herresiden udtages også en 
bruttotrup, og herrerne har første samling i april. 
 
Puma Danmark kan fortsat ikke levere kamptøj til landsholdet og derfor 
leveres dette igen af Mikasa.  
 

 

6. Ungdomstræning i foråret v. BLB 
Der arrangeres en ungdomstræning for beachspillere i Air Dome, Aarhus, 
henholdsvis den første weekend i marts for piger og påskesøndag for 
herrer.  

 

 
7. Evt.  
 

• Planlægningen af lokale stævner er godt i gang. Fra uge 7 
opdateres der løbende med lokale stævner på dhf.dk.   
 

• Det blev foreslået at indkøbe nogle ekstra materialer til Beach 
Touren:  

 
o Spande til sten (kun aktuelt på strandene)  
o Keyhanger med skilt, hvor hjælperne kan se deres opgaver.  

 

• JCN havde kigget ind i pointtildelingen og præsenterede nogle 
alternativer. Det blev aftalt at køre videre med samme pointtildeling 
som de foregående år og afvente strategioplægget før en eventuel 



 

ændring. For at ændre pointsystemet skal det først drøftes, hvad 
formålet med systemet er. Hidtil har ønsket været at få mange hold 
med på Touren, og derfor giver det for nuværende mening, at det 
kræver deltagelse på mindst tre destinationer for at kvalificere sig 
til DM.  

 
 

 
 
 
 


