
 

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, anden del (ordinært møde): 

1. Godkendelse af sidste referat 

Referatet blev godkendt uden kommentarer. 

 

2. Nyt fra formanden 

JK informerede om de to møder han og TS havde med administrationen i 

Brøndby i november måned. JK og TS var glad for de to møder. 

 

HM ønsker at se en standardkontrakt til en forening. JBB fremsender dette 

med referatet og forsøger i øvrigt at klæde foreningerne på op til 

stævnerne omkring de vigtigste ting, de skal huske. Herunder påføring af 

T-shirts, telte til dommere og administration samt strømforsyning. 

 

a. HRØ 

TH var ikke til stede. Så der var intet at referere til dette punkt. 

b. FHF  

Der har ikke været møde siden sidste gang. Derfor intet at referere. 

c. JHF 

Der har ikke været møde siden sidste gang. Derfor intet at referere. 

 

3. Status på Corny Beach Handball Touren 2020 

a. Afvikler 



 

JBB havde møde med Nicolai Gynther dd. om afviklertjans. Der er 

fin enighed om, hvordan det skal foregå. Der forventes at blive 

lavet en aftale snarest muligt. 

b. Nyt om destinationer 

i. Næsby er ny destination på touren. De glæder sig rigtig 

meget til at være med til at afvikle. 

ii. Til U-DM bliver der tryk på banerne. Der kan laves en bane 

nummer 7. Mest lokale hold skal spille tidligst muligt. 

c. Overnatning i forbindelse med touren 

i. HM ønsker overnatning efter Næsby (Idrættens Hus) 

ii. JBB tjekker overnatningsmuligheder i Holstebro 

iii. Alle i forbindelse med DM 

d. Tøjaftale 

i. UA har ønske om lange bukser til tøjpakken 

ii. JBB skal sørge for at få trænerpakker (landshold) klar på et 

tidligere tidspunkt end før 

iii. JBB bestræber på at få dommerpakker klar til opstartsmøde 

4. Dommere 

a. HM orienterede om at dommergrupperinger er forenklet. Tina Black 

er i gang med at rette til systemmæssigt. 

b. Dommerfeltet til sæsonen er klar og sendes ud til de lokale kredse 

snarest muligt. Der er enkelte ændringer fra sidste år. De skal alle 

bestå regel- og løbetest. HM sender regeltest til JBB snarest 

muligt. 

c. Regel om de sidste 30 sek. vil blive fortolket og indskrevet i det 

danske regelsæt. 

d. Der udtages 16 dommerpar. Derudover bestilles der tøj til 10 

ekstra dommere.  

e. HM orienterede om det nye uddannelsesmateriale til 

beachdommere. Det præsenteres for dommerudvalget på 

næstkommende dommerudvalgsmøde. Herefter lægges det på 

Idrættens E-læring. Herefter indkalder dommerudvalget 

instruktører til indførelse i det nye materiale. 

f. Der arbejdes på at afholde to opstartsmøder. HM spurgte de øvrige 

medlemmer om deres holdning. Der var ingen indvendinger. 



 

g. Ønsker til dommerbeklædning 

i. Shorts m. lommer 

ii. T-shirt (gerne pangfarver) 

iii. Langærmet (ensfarvet) 

 

Beslutning: 

JBB retter dommergrupperinger til i reglementer. 

JBB indtaster regeltest så snart han modtager fra HM. 

Der afholdes to opstartsmøder – et i øst og et i vest. 

 

5. Landshold 

a. JK informerede om, at JBB skal indkalde landstrænerne til møde 

hos Morten Stig Christensen sammen med TS, JK og JBB. 

b. JK fortalte om de planer der ligger på nuværende tidspunkt, bl.a. 

omkring try out for damer, som i år bliver afviklet som en 

weekendsamling. TS supplerede de ting, JK havde fortalt. 

6. Strategistatus 

a. Hvor er vi i forhold til de udvalgte strategiske indsatser? 

Intet at referere 

b. Visionsplan 

Intet at referere 

7. Eventuelt 

a. DM-ugen 2021 

i. Det skal være weekenden i uge 25 

ii. ’Eskursion’ til SM-veckan onsdag d. 24. juni – interessant? 

iii. OBS: Vestre Fjordparks baner (Aalborg) 

- Højt grundvand 

- Støbte former til volleyballnet 

 

Beslutning: 

Vi er fortsat positive, men vi er lidt skeptiske. Terminen 

passer dårligt og et potentielt EM på hjemmebane kræver 

stor forberedelse. Vi kan derfor ikke melde noget endeligt 

retur før vi ved mere om EM. 

   

8. Næste møde(r) 

a. Torsdag d. 23. april kl. 17.30 på Vejle Center Hotel. 



 

Med venlig hilsen  
Dansk Håndbold Forbund  

 
Jeppe Behrendt Bendtsen 
Projektmedarbejder 


