
 

 
Horsens den 4.oktober 2022 

 

Referat af møde i Beach Handball udvalg 

Tirsdag d. 4. oktober 2022,  
18.00 til 21.00 på Scandic Bygholm Horsens 
 
 
Deltagere: Betina Lyng Bjerre (BLB), Jens Carl Nielsen (JCN), Tina Schou (TS), 

Anne Hegerslund Lyngsaa (AHL), Henrik Mouritsen (Mou) og Lars Møller (LM). 

Sidstnævnte i dagens anledning barselsvikar for Kristian Buhl 

Afbud: Kristian Buhl (Barsel)  

 

 

1) Udvalgets opgaver den kommende tid – herunder vakant 

formandspost 

I perioden frem til sommeren 2023 skal være et fortsat arbejde med 

udvalgets arbejde omkring Beach Handball Tour, opstartsmøder for DHF 

Beach dommere og koordinering samt aktiviteter med evt. landshold. 

 

Sideløbende skal der sammen med den af DHF bestyrelsen udpegede 

styregruppe arbejde på en strategi der forelægges DHF bestyrelsen. 

 

Udvalgets medlemmer erklærer sig klar til at løse opgaver med afvikling af 

Beach Handball. 

BLB melder ind, at hun er klar til at varetage formandspost i en midlertidig 

periode, mens der arbejdes med udarbejdelse af en strategi. 

 

 

2) Strategiproces for Beach Handball 

BLB fremlagde det oplæg der på seneste bestyrelsesmøde blev lagt frem 

for bestyrelsen i DHF i forhold til at sætte fart på udarbejdelsen af en reel 

strategi for Beach Handball i Danmark. 

 

Ønsket er at give Beach Handball et 360 graders eftersyn på alt fra lokale 

stævne- og aktivitetsevents over spiludbredelse og uddannelse til afvikling 

af Beach Handball Touren og aktiviteter med landshold. 

 

Der er enighed i udvalget om, at det vil være et vigtigt skridt, at vi i Dansk 

Håndbold Forbund får en afklaret ansvarsfordeling af opgaver. Derudover 

at vi får beskrevet nogle ønsker for udviklingen af Beach Handball på kort 

og på lang sigt. En god snak, om at vi ikke alene vil trække Beach 

Handball i en ny retning, men at vi vil lave en strategi der signalerer vores 

ambitioner med Beach Handball. Udvalget kvitterer positivt for det oplæg 



 

BLB fremlagde og erklærede sig klar til at bidrage og i første omgang ved 

at arbejde aktivt for en vellykket Beach Handball Tour 2023.  

 

BLB inviterer medlemmer af Beach udvalget til at involvere sig i 

udarbejdelse af strategi på de områder, hvor de vurderer, at det giver 

mening. 

MOU melder ind, at han gerne involverer sig i udarbejdelse af strategi for 

Beach Handball Tour.  

TS, AHL og JCN overvejer og melder tilbage til BLB. 

 

 

3) Beach Touren 2022 

Udvalget gennemgår den af Kristian Buhl udarbejdede evaluering. 

 

JCN kommenterer på oplevelsen af de forskellige værtsforeninger og her 

især med fokus på hjælpere og geografisk tilgængelighed for deltagende 

hold. 

 

MOU ønsker fokus på at skabe en mere professionel fysisk opsætning ved 

måske en mere præsentabel Centre Court med fx ”luksusmodel” af 

streger, bander, måltavle mm. måske der kan hentes hjælp hertil hos EHF. 

 

MOU ønsker en dialog om hvordan vi bedst muligt udnytter de ressourcer 

vi har fra kommunikation. Vi har brug for maksimalt fokus i markedsføring 

når der skal findes deltagende hold, mens indsats undervejs i 

stævneperioden gerne skal fastholdes på det niveau, hvor kommunikation 

i 2022 fik godt hul på de unge målgrupper. 

 

TS nævner, at der bør være fokus på antallet af stævner i forhold til samlet 

aktivitetsniveau for de bedste af spillerne. Kan være en overvejelse at se 

pointsystem igennem for at se hvordan det kan reguleres. LM gjorde 

opmærksom på at pointsystemet også har været et element til at tiltrække 

flere hold til flere stævner. Der var enighed om at en gennemgang af 

pointsystem og de afledte effekter var væsentligt i forhold til såvel Beach 

Tour 2023, som til en fremtidig debat om strategi. 

 

 

4) Beach Touren 2023 

Dialog om antal stævner hvor udgangspunkt er 2 i Øst, 1 på Fyn og 2 eller 

3 stævner i Jylland. Herudover et DM finalestævne. 

 

Det er en kendt udfordring i udvalget, at der i 2023 vil være sammenfald af 

nationale og internationale aktiviteter. Udvalget begynder nu at se ind i 

disse udfordringer i forhold til at lave en plan for Beach Handball Tour 

2023   

 

Foreløbige bud på stævneterminer der skal dobbelttjekkes, er følgende: 



 

 

Lørdag d. 27.maj DM afd. 

Lørdag d. 3.juni DM afd. 

Søndag d. 4.juni DM afd. 

Lørdag d. 10.juni DM afd. 

Søndag d. 11.juni DM afd. 

Lørdag d. 17.juni DM afd.  

Lørdag 24.juni  Ungdoms DM 

Søndag 25.juni Senior DM 

 

Der sættes desuden gang i dialog om locations for afvikling. 

 

JCN spørger ind til, om der i en sæson med udfordring på ledige terminer 

kan overvejes at afvikle to stævner samme dag i henholdsvis Øst og Vest. 

Det skal undersøges i forhold til 2022 hvordan flytningen har været af hold 

på tværs af landsdele. Det er en overvejelse, om der skal planlægges med 

dobbeltstævner Øst/Vest enten 3.juni eller 4.juni. 

 

 

5) Input til budgetudarbejdelse 

BLB starter med at kommentere at udvalget levede op til det lagte budget 

for 2022 

 

JCN spørger ind til budget og der er en dialog om hvordan vi får mest 

mulig værdi for pengene. 

BLB og JCN vil gå udgifter igennem med Kristian i forhold til at sikre, at vi 

bruger den afsatte økonomi bedst muligt. 

 

I forhold til beklædning skal der være fokus på at fjerne årstal fra 

dommertøj, officialstøj og tøj til værtsforening for ikke at få et restlager, der 

ikke kan bruges efterfølgende. 

 

BLB har ansvar for at bringe ønsker til budget videre til DHF bestyrelse 

 

 

6) Beach i distrikter 

Der er kendskab til, at der er gang i planlægning af lokale møder i regi af 

HRØ, FHF og JHF. 

 

De enkelte regioner skal sikre at etablere en kvalifikation til ungdoms DM i 

forhold til de udmeldte restriktioner. Dette tages med på de lokale møder. 

 

 

7) Uddannelse og vidensdeling i de kommende år 

Dette punkt udgår og bliver i stedet en del af det kommende strategi 

arbejde 

 



 

 

8) DHF Beachdommere 

Mou oplyser om at de dommerne som dømmer kampe på Beach Handball 

Touren har et kæmpe ønske om at kunne få udvidet deres tøjpakke med 

en ekstra dommer-T-shirt, så de har to dommer-T-shirts og dermed to 

farver at kunne anvende. Dette er på baggrund af der ofte opstår 

farvelighed spillere og dommere imellem. 

 

 

 

 

Referent: Lars Møller 

 
 
 
 
 
 


