
 

Brøndby, d. 6. marts 2020  
 

Referat 
 
DHF Beach Handball Udvalg 
Torsdag d. 6. februar 2019 kl. 16.00 
Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV 
 
Tilstede ved første del:  
Claus Rosenbom (CR) og Jens Ulnits (JU) 
 
Tilstede ved hele mødet:  
John Kruse (JK), Tina Schou (TS), Morten Ziemann (MZ), Ulrich Andreasen (UA), Henrik 
Mouritsen (HM) og Jeppe Behrendt Bendtsen (JBB).  
 
Afbud til mødet: 
Troels Hansen (TH) og de to bredderepræsentanter fra HRØ. 
 
 
Dagsorden, første del (inkl. bredderepræsentanter): 

1. Velkomst 

JK bød kort velkommen til mødet. 

2. Præsentationsrunde 

Bordet rundt præsenterede folk sig. Hvem er de, hvor kommer de fra og 
hvorfor er de tilstede i dag. 

3. Hvad vil vi med disse udvidede møder? 

Evaluering på baggrund af snak fra foregående møde 
- Hvordan er sæsonen gået? 
- Hvad skal vi med beach handball fremadrettet? 
-> Skal der være nogle tværregionale indsatser? 

4. Præsentation af initiativer for beachsæsonen 2020 

a. HRØ  

HRØ er ikke fysisk til stede. JBB har modtaget følgende pr. mail: 

Vi har fået gang i vores børne Beach U-6,U-7 og U-8.  Vi spiller det 
på følgende måde: 

- Der spilles 3+1 med max 6 spillere. Pr. hold 
- Der spilles på minibaner med minimål. Banen er 20 x 10 m med 4 
m ind til målet. 
- Der spilles med mix-hold 
- Spilletiden er 2 x 6 min og hvert hold spiller min. 2 kampe.  

Kan kun opfordre til andre også at lave det. 



 

Vi vil i år afholde 15 stævner fra 17. maj til 28. juni på 9 forskellige 
strande. 

Vi vil efter denne beachsæson, gennemgå vores produkt 360 
grader for at blive ved med at optimerer vores produkt. 

b. FHF (MZ og JK orienterer) 

Tre meget store hovedstævner. 

Der afvikles på strande – og det er store stævner. 

Ny vedtagelse i år: En løbende turnering for U13 som starter nogle 
uger før de store stævner starter. 

U9 er med på det største stævne (Nyborg). Ellers er det fra U11 og 
opefter. 

Plads til forbedring på breddesenior. Dette kan (måske) opnås 
bedring ved, hvis man slår mere på det sociale og informerer mere 
omkring, hvad beach handball er. 

CR spurgte ind til, hvad holdningen er til beach handball for U9 og 
yngre. Personligt mener CR, at det kan fratage spillerne noget, de 
kan se frem til. Der blev drøftet forskellige holdninger og 
overvejelser omkring dette. JBB omdelte en beskrivelse af mini 
handball fra det schweiziske håndboldforbund. JBB orienterede 
herefter om HRØ’s vinkel på dette modtaget pr. mail (se ovenfor). 

FHF arbejder med følgende model ved dommerbord: 
- Hjemmehold dækker dommerbord 
- Vinderhold indtaster resultat 

CR spurgte til målet med beach handball i Danmark 
JK svarede: 
- Udbrede kendskabet til beach handball på alle planer 
- Få flest muligt antal hold med på både bredde og touren 
- Lave bedst mulige resultater med vores landshold 

CR fremlagde sit synspunkt omkring, at der er en fed kultur 
omkring det og at det er en god og fleksibel måde at spille på med 
stævneformen, da man selv kan vælge hvor meget, man vil spille. 

JU: Kunne tilskud til beachbaner være en mulighed ligesom man 
har gjort det med Kortbanen? 

JBB kommenterede, at det svingende prisleje for etablering er en 
stor barriere, men at tanken er interessant. 

c. JHF 

Det årlige årsmøde på tværs af alle jyske kredse får man nogle 
muligheder for at dele tanker og holdninger til forskellige ting 
indenfor beach handball. 



 

JU orienterede om beach handball i JHF Kreds 1: 
- Der er kommet det første anlæg med tre baner 
- Der er udsigt til et nyt anlæg med to baner næste år 
- Strandene er for besværlige pga. vejret i området 
- Idrætsfolkemødet bruges også som arena til beach handball 

CR orienterede om beach handball i JHF Kreds 6: 
- Der er fuld damp på stævner og udstyr – og det synes 
foreningerne er fedt 
- Der starter stævner fredag d. 22. maj for at varme op til Corny 
Beach Handball Tourens første afdeling lørdag d. 23. maj 
- Dommerne er med til at skabe stemningen 
-> Dommercrewet har været gode til at købe ind på ideen 

JM for U17 og U19 
- Der mangler endelige informationer 
- Der er et sted til backup, hvis der kommer mange tilmeldinger 

d. Øvrigt 

Der var en længere drøftelse om det sociale aspekt ved 
beachstævnerne. Herunder bl.a. ’overnatningsstævner’ med fest 
om aftenen. Kunne det være en vej at gå i fremtiden? 

Øvelsesvideoer fra håndboldskolen vedr. beach handball 
- Kan disse rykkes frem? 

Øvrigt uddannelsesmateriale (f.eks. til trænere) 
- Hvad er der i støbeskeen? 

Beslutning: 
JBB tjekker op på eksisterende materiale. Sørger herefter for at det 
kan komme op i nyhedsfeedet. Det kunne deles på Facebook og 
Instagram til inspiration. 

JBB spurgte ind til initiativer på bredde senior. 
- CR informerede om fredagsstævner i JHF Kreds 6 
- JK åbnede for, at man kunne overveje at aktivere 
arrangørforeningerne i at lave et arrangement i forlængelse af 
turneringen. 

5. Erfaringsudveksling på tværs af landsdele og udvalg 

Foregik løbende under ovenstående punkt. 

6. Eventuelt 

UA informerede om nyt beachdommerkursus 
- Der er ved at blive lagt sidste hånd på et opdateret uddannelses-
materiale til beachdommere 
- Det bliver muligt at få en instruktør ud til uddannelse af dommere i de 
forskellige landsdele, hvis der er interesse for det 



 

CR efterlyste en større ensartethed i måden dommerne agerer på. 
- HM og UA informerede om, at det er meningen med den nye 
dommeruddannelse, at der opnås mere ensartethed rundt i landet. 

7. Næste møde 
- Primo oktober 
-> Nærmere mødedato kommer senere 

 
Med venlig hilsen  
Dansk Håndbold Forbund  

 
Jeppe Behrendt Bendtsen 
Projektmedarbejder 
 


