
 

 

 

Brøndby, d. 4. oktober 2016  
Journalnr. 1780-16 / CHKO  
 

Referat 
 
DHF Beach Handball Udvalg  
Onsdag den 28. september 2016, kl. 17.00  
Idrættens Hus, Brøndby Stadion 13, 2605 Brøndby 
 
Tilstede ved mødet: John Kruse, Tina Schou, Trine Wenholt, Brian Thenning, 
Jens Carl Nielsen, Sarah Staunsager, Tina Black, Morten Cornelius Nielsen og 
Christian Køhler.  
 
 
Dagsorden:  

1. Praktik omkring dommere og turneringsplanlægning 

o Udvalget evaluerede dette års Rødbillet Beach Handball Tour med 

TBA og MCN vedr. turneringsplanlægningen samt dommerne. Der 

er blevet aftalt følgende omkring Touren 2017: 

o Kampprogrammet kan afvikles indenfor følgende tidsrum: kl. 9.30-

18.00 

o Hvis det er muligt, må vi gerne inddele puljer, samt lave 

kampprogram, med holdenes afstand til destinationen in mente.  

o I forbindelse med DM Finalestævnet, skal senior- og 

ungdomsbanerne holdes separat igennem hele stævnet, da det 

ellers kan give konflikt med kampprogrammet i tilfælde af, at nogle 

kampe trækker ud. 

o Ifht. dommere, skal ERFA-møder planlægges i god tid, hvorefter 

der udarbejdes dommersammensætning samt indstilling til MCN. 

Dette skal foreligge senest 14 dage før første stævne. JCN laver 

parsammensætningen, hvorefter MCN påsætter dommerne på 

baggrund af sammensætning samt geografi.  

o JCN meddeler dommerne, at de skal meddele i Hånd@, hvornår 

hver især kan dømme. 

o MCN laver samkørsel for dommerne. 

o TBA fremlagde muligheden for at udvikle vores APP, så der er 

mulighed for at indtaste delresultater via smartphone. Et enigt 

udvalg ønsker at få dette udviklet.  

 



 

 

 

2. Godkendelse af sidste referat  

a. Godkendt 

 

3. Nyt fra formanden 

o JK informerede om mødet med bestyrelsen omkring fremtidige 

landshold i beach handball. 

 Nyt fra HRØ 

o BT informerede om HRØ’s lokale stævner i 2016. 

o BT er blevet pålagt at deltage omkring turneringsdelen i 

udvalget, og ikke omkring dommerne.  

o HRØ indstiller til, at det er lokalforbundene som arrangerer 

DM-kval for senior.  

o HRØ ønsker at se på kvalifikationsdelen vedr. ungdoms-

DM, med henblik på revision af dette system. 

o HRØ ønsker at Fyn skal være fast destination for DM-

finalerne, grundet geografi, da det tilgodeser alle hold i 

landet. 

o HRØ afholder lokalt beachudvalgsmøde d. 31. oktober 

2016.  

 

 Nyt fra JHF 

o TS informerede om, at JHF afholder møde i efteråret, hvor 

der skal diskuteres Beach Tour og landshold. 

 

 Nyt fra FHF 

o TW informerede om FHF’s lokale stævner i 2016 

o FHF er glade for at afholde DM i Kerteminde, samt 

kvalifikationsstævnet i Nyborg. 

 

4. Evaluering 2016 

a. Følgende destinationer blev evalueret enkeltvis.  

o Herning 

o Køge 

o Nyborg 



 

 

 

o Amager 

o Roslev 

o Kerteminde 

a. Positivt samarbejde mellem de lokale kredse og 

samarbejdsklubber, hvor flere lokalforbund arbejder målrettet og 

seriøst omkring beach handball. Samtidig iagttog udvalget at der i 

Danmark bliver spillet beach handball, og ikke håndbold i sand. 

Det er en meget positiv udvikling. 

 

b. Dommerne 

o JCN informerede om tilbagemeldingerne fra dommerne 

1. Ros til ERFA-møderne 

2. Ros til tøjet 

o JCN og udvalget drøftede størrelsen af dommergruppen. 

Denne gruppe skal mindskes i fremtiden  

o Udvalget drøftede muligheden for at benytte os af unge 

dommertalenter, som vi vil forsøge at give en god 

oplevelse. 

 

5. Reglement 

o JCN undersøger muligheden for at bruge en 

observatør/delegationsperson til kvart-, semi-, og finalerne i 2017. 

o Indføre skrivelse omkring puljeinddeling, til DM-finalerne. Lige og 

ulige i hver sin pulje. 

o Muligheden for at oprette en beach handball-klub, og stille op til 

DM med denne klub. Dette vil gavne os internationalt, når vi skal 

sende hold afsted til Championship Cup. BT undersøger dette 

med EHF. 

 

6. 2017: Destinationer og datoer 

o Udvalget har besluttet, at undersøge muligheden for at besøge 

følgene destinationer i 2017: 

1) Randers 

2) Køge 



 

 

 

3) Nyborg 

4) Holsted 

5) Amager 

6) Roslev 

7) Kerteminde (finalestævne) 

 

7. EBT 

o Der skal undersøges, hvorvidt det er muligt at indstille BT til at 

være EHF-delegeret. JCN undersøger. 

 

8. Åben for tilføjelser 

a. Ungdom 2017: 

o Udvalget indstiller til, at antal hold til ungdoms-DM ændres 

fra 12 til 10 (udvalget afventer TS’ møde med JHF). 

o Fordeling således: 

1. HRØ: 3 hold 

2. FHF: 1 hold 

3. JHF: 6 hold 

 

9. Næste møde 

o 29. marts 2017 hos 3F i Middelfart kl. 17.30 

 

Med venlig hilsen  

Dansk Håndbold Forbund  

 

Christian Knutzon Køhler 

Udviklingskonsulent 


