
 

Ringsted, d. 21. oktober 2020  
 

Referat 
 
DHF Beach Handball Udvalg 
Torsdag d. 15. oktober 2020 kl. 17.30 
Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV 
 
Til stede til første del:  
Camilla Fangel (CF), Martin Hjortshøj (MH), Mark Aamann (MA) og Ronni Boy (RB). 
 
Til stede til hele mødet:  
John Kruse (JK), Tina Schou (TS), Morten Ziemann (MZ), Ulrich Andreasen (UA), Henrik 
Mouritsen (HM), Jens Carl Nielsen (JC) og Jeppe Behrendt Bendtsen (JBB).  
 
 

Referat, første del (inkl. workshopdeltagere): 

1. Velkomst 

2. Præsentationsrunde 

3. Workshop i mindre grupper 

a. Fremtidens beachhandball for bredde 

b. Fremtidens DM-tour i beachhandball 

4. Afrunding og tak for i dag 

Referat fra denne del af mødet holdes internt, da det er idéudvikling til 

fremtidens beachhandball i Danmark og derfor vil være en slags 

arbejdsdokument for udvalget. 

 Referat, anden del (ordinært møde): 

1. Godkendelse af sidste referat 

Referatet blev godkendt uden kommentarer. 

 

2. Nyt fra formanden 

JK bød JC velkommen i udvalget. 

 

JK fortalte om grundlaget for den første del af mødet. Mødet skulle efter 

planen have haft besøg fra bredderepræsentanter, hvor vi havde Jens 

Ulnits og Claus Rosenbom med på mødet i februar. Da der ikke var en 

beachsæson at evaluere på, indkaldtes de ikke. De vil blive indkaldt igen 

på et senere tidspunkt. 



 

a. HRØ v/JC 

En arbejdsgruppe omkring beachhandball i HRØ-området skulle 

nedsættes i foråret med repræsentant fra lokale TU, Børne- og 

Ungeudvalg, HRØ’s administration og JC selv. Denne gruppe er 

ikke tilstrækkeligt oppe at køre grundet coronavirus. Fokus er 

ændret til, hvordan man kan afvikle beachhandball med 

coronarestriktioner. 

b. FHF v/MZ 

I området har de nået maksimal kapacitet på de fleste 

destinationer. Derfor var planen nu, at der skulle afprøves 

hverdagsstævner for U13. Det arbejdes der videre med frem mod 

2021. 

c. JHF v/TS 

På møde i februar 2020 med de beachansvarlige i JHF blev 

besluttet, at der afholdes ét årligt møde. TS arbejder på, at mødet 

kan afholdes i november 2020. 

 

3. Økonomi 

JK informerede om økonomien omkring Beachudvalget, Beachtouren og 

Beachlandsholdene. 

 

4. Corny Beach Handball Touren 2021 

Tourplanen for 2021: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Lørdag d. 22. maj Beachbanerne i Skæring HEI Håndbold  

Søndag d. 23. maj Holstebro v/Rolf Krake Skolen TTH Holstebro  

Mandag d. 24. maj Amager Strandpark CIK Håndbold  

Lørdag d. 29. maj Næsby IF’s beachanlæg Næsby IF  

Søndag d. 30. maj Beach Horsens Horsens HK  

Lørdag d. 5. juni Vallensbæk Strand Roskilde Håndbold  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Lørdag d. 19. juni Sydbank Beach Dalum  DHG Odense 

 DM for senior og oldies  

Søndag d. 20. juni Sydbank Beach Dalum DHG Odense 

 DM for U17 og U19  

 



 

Udvalget er enige i, at der afvikles med samme antal stævner og samme 

samarbejdsklubber i 2021 som planlagt i 2020.  

 

Der vil med stor sandsynlighed være Covid-19 restriktioner ved 

tourafviklingen i 2021. Det kan vi bedre med nuværende setup end med et 

fremtidigt setup med færre stævner som er større. 

JK bad udvalget om at tænke over, hvordan vi kan løse de udfordringer, 

der kan blive i forbindelse med dette. 

 

5. Dommere v/HM 

På nuværende tidspunkt er der planer om, at Morten Søe, André Visholm 

og HM skal på EHF-kursus i maj måned. Dette vil betyde, at HM vil være 

forhindret i at deltage i en af stævneweekenderne. 

 

Der sendes som i 2020 besked til kredse, forbund og region om de 

indstillede dommere. 

 

Følgende personer indstilles til EHF som National Beach Observatører til 

den kommende beachsæson: 

- Henrik Mouritsen 

- Ulrich Andreasen 

- Jens Henriksen 

- Martin Lykke 

- Ken Cardozo 

 

6. Landshold 

TS har fortsat ingen tilbagemeldinger på, hvad der sker med VM. Der er 

ikke kommet endelig melding fra IHF. 

 

Der har ikke været nogen samlinger med landsholdene i år.  

 

7. Strategistatus m. udgangspunkt i den nedsatte arbejdsgruppe 

De indkomne input fra workshoppen skal holdes op imod strategien for at 

se, hvor der er sammenfald. Det kan kvalificere, hvad der skal arbejdes 

videre med først. 



 

 

JC efterspurgte status på strategiområdet. JBB sender det med sammen 

med referat. 

 

Der er stemning for at kigge nærmere på strategien ved næste møde. 

 

8. Eventuelt 

a. Beachworkshop i Hafnia-hallen v/JBB 

JBB berettede om hans deltagelse i beachworkshop i Hafnia-

hallen, hvor de planlægger at udvide deres beachfaciliteter. 

b. EHF-møde om Mini Beach v/JBB 

JBB samler op på erfaringerne fra HRØ og JHF ift. bane- og 

målstørrelser og holder det op med EHF-anbefalingerne. 

c. IHF-møde om beachevents v/TS 

TS har lyttet til indlæg på IHF Beach Handball week (uge 41) 

blandet andet indlæg om Beach Summerliga Tour i Polen.Der var 

invitation fra arrangøren om  vidensdeling. 

d. Forslag om ’udviklingsseminar’ hvis touren skal gentænkes v/MZ 

Så er der mulighed for at arbejde mere i bund og få det hele tænkt 

igennem 

 

9. Næste møde(r) 

a. Torsdag d. 4. februar kl. 17.30 på Scandic Odense 

 
Med venlig hilsen  
Dansk Håndbold Forbund  

 
Jeppe Behrendt Bendtsen 
Projektmedarbejder 


