
 

Brøndby, d. 22. maj 2018  
Journalnr. 1051-18 / CHKO  
 

Referat  
 
DHF Beach Handball Udvalg  
Onsdag den 9. maj 2018, kl. 17.30  
3F Vestfyn, Langelandsvej 3, 5500 Middelfart  
 
Tilstede ved mødet: John Kruse (JK), Tina Schou (TS), Trine Wenholt (TW), Ulrich 
Andreasen (UA) og Christian Knutzon Køhler (CHKO).  
 
Afbud: Anker Nielsen (AN) 
 
 
Dagsorden:  

 

1. Godkendelse af sidste referat 

 

Beslutning: Godkendt 

 

2. Nyt fra formanden 

JK ser frem til dette års Beach-sæson, som står lige for døren. JK ønsker at få 

spille- og turneringsregler ind på de korrekte steder på haandbold.dk. 

 

a. HRØ 

Intet nyt fra HRØ, da Brian Thenning har været nødsaget til at trække sig 

fra posten pga. sygdom. 

 

b. FHF 

TW orienterede om FHF’s Beach-aktiviteter. Ualmindelig stor tilslutning af 

hold på Fyn, da der i skrivende stund er tilmeldt 641 hold. Til 

sammenligning med 542 ift. 2017.  

 

c. JHF 

TS orienterede om aktiviteterne i JHF. 

 

Beslutning: 

CHKO sørger for, at få bragt casen omkring reglerne i orden hurtigst muligt. 

 

 



 

3. Status på Touren 

- Udvalget behandlede henvendelse fra Kreds 7, som ønsker at anvende 

dispensationsspillere til ungdoms-DM, da kredsen har udfordringer med at 

samle spillere nok, for at kunne stille op. Derudover har EHF udbudt 

muligheden for, at afholde Champions Cup. 

- CHKO gav status på arbejdet vedr. Saftsusme Beach Handball Touren, hvor 

der pt. er 88 tilmeldte hold. Det er næsten på højde med 2017, men der er 

mulighed for, at få de sidste hold med, da der er gjort plads i 

turneringsplanen. 

 

Beslutning: 

- Udvalget afviste muligheden for, at stille op med dispensationsspillere til 

ungdoms-DM. Det er meddelt til Kreds 7, at det står dem frit for, hvordan de 

afholder deres kvalifikationsstævne. Det kan og vil udvalget ikke bestemme.  

- Udvalget afviste, at afholde Champions Cup, da der hverken er økonomi eller 

ressourcer på nuværende tidspunkt, til at løfte dette. 

 

4. Status på dommere 

UA orienterede omkring dommerne, som har været igennem ERFA-møder forud 

for dette års Tour. Som noget nyt blev dommerne testet hjemmefra, da der i år var 

en digital dommertest. Det gav mulighed for, at fokusere på nogle essentielle 

punkter, og samle om på de faldgruber, som forekom hyppigst i testene.  

Det betyder, at dommerne er klædt godt på til Touren. 

Dommerne er samtidig blevet informeret om, at det forventes at der også 

dømmes lokalt. Det ønskes til dels pga. erfaring, men også fordi flere lokale 

stævner bliver større og større, hvilket medfører et stort behov for flere dommere. 

Slutteligt er udvalget blevet enige om, at dyrke ånden i Beach Handball, nemlig 

fair play. Fair play vil derfor være et gennemgående tema, når Touren ruller ud i 

år. Det vil kunne ses visuelt, men vil også komme til udtryk på vores playliste på 

Spotify, hvor der vil være nogle forskellige speaks.  

 

Beslutning: 

- Dommerne skal også dømme lokalt 

- Fair play vil være et gennemgående tema på dette års Tour 



 

5. Fremtidig strategi 

Udvalget drøftede ganske kort, hvilket elementer bør være en del af en fremtidig 

strategi. 

 

Beslutning: 

CHKO udarbejder oplæg på baggrund af Beach-konferencen 2017. Oplægget 

sendes til udvalget. 

 

6. Landshold 

Herreholdet har fået bevilliget 80.000 kr. til at sende herrerne til VM i Rusland, da 

Ukraine har meldt afbud. Herrerne vil derfor gå i gang med, at forberede sig til VM 

med det samme. 

Damerne afholdt try-out, hvor 28 spillere fra hele landet var til prøvetræning, hvor 

dommerne også afholdt et af ERFA-møderne.  

Hensigten er, at få et bredt billede af hvilke talenter der kan aspirere i fremtiden. 

Yderligere har der været landsholdssamling, hvor Norge kom og spillede 

træningskampe. 

 

7. Næste møde 

Tirsdag d. 4. september 2018, kl. 17.30 

3F Vestfyn, Langelandsvej 3, 5500 Middelfart  
 

 
Med venlig hilsen  
Dansk Håndbold Forbund  

 
Christian Knutzon Køhler 
Projektleder 
 


