
 

 

 

Brøndby, d. 24. august 2017  
Journalnr. 1155-17 / CHKO  
 

Referat 
 
DHF Beach Handball Udvalg  
Onsdag den 16. august 2017, kl. 17.30  
3F Vestfyn, Langelandsvej 3, 5500 Middelfart  
 
Tilstede ved mødet: John Kruse (JK), Tina Schou (TS), Trine Wenholt (TW), 
Brian Thenning (BT), Jens Carl Nielsen (JCN) og Christian Køhler (CHKO).  
 
 
Dagsorden:  

 
1. Godkendelse af sidste referat 

a. Godkendt 
 

2. Nyt fra formanden 
a. Formanden berettede om dette års Tour. JK har talt med Lars 

Hagenau fra dommerudvalget, vedr. fremtidig repræsentant fra 
dommerudvalget i beachudvalget. Dommerudvalget undersøger 
mulighederne for en repræsentant i fremtiden. 

 
b. HRØ 

BT berettede om, at HRØ er tilfredse med fremgangen på 
holdtilmeldinger.  
 

c. FHF 
TW berettede om FHF’s tilfredshed med fremgangen på 
holdtilmeldingerne. 
 

d. JHF 
TS informerede om JHFs tilfredshed med holdfremgangen. 
 
Beslutning: 
Ingen beslutninger truffet. 
 
 

3. Evaluering 

a. Destinationer 

Destinationerne blev evalueret enkeltvis. 

 

b. Eksterne samarbejdspartnere 

Evalueret på samarbejdet. 

 

c. Henvendelser fra foreninger/spillere 

Henvendelse fra Joachim Trend bliver sendt videre til dommerne 

på Beach Touren. 

Samtlige henvendelser fra foreninger/spillere er taget i 



 

 

 

betragtning, og er blevet behandlet. 

Ros fra spillerne til stævnernes afvikling samt dommerne. 

 

d. Dommere 

Ros fra dommerne, for et godt ERFA-møde, da der var mulighed 

for at dømme samme dag. 

Fedt med nye dommere på Touren, da det giver god 

adspredelse, samt udvikling til dit nye dommere. 

Der må gerne key-hangere (madbilletter) med gennem hele 

Touren. 

Gerne mixe dommere lidt mere på Touren, men heller ikke for 

mange skift. 

Nogle dommere vil gerne have flere kampe, og flere 

kvalifikationsstævner. 

Mulighed for privat tilkøb af tøj og accessoires. 

Nogle dommere har efterspurgt muligheden for, at komme ud og 

dømme træningskampe inden sæsonen starter op.  

Danske dommere har deltaget ved europæiske stævner i løbet 

af sommeren. 

 

e. Landsholdene (JK & TS) 

TS orienterede om damelandsholdets genopbygning frem mod 

EM, hvor mange spillere var i betragtning til den endelige trup.  

Damerne leverede et utroligt flot resultat ved slutrunden, som 

resulterede i en flot 4. plads. Det må betegnes som en 

succesfuldt comeback efter tre års fravær, og samtidig taget i 

betragtning at holdet kvalificerede sig til VM. 

Herrerne leverede også en flot indsats, på trods af en 7. plads 

ved dette års EM. Mange nye spillere deltog, og præsterede på 

et højt niveau. Fremtiden ser lys ud for herreholdet.  

 

Beslutning: 

▪ Feedback fra spillere/foreninger er taget til efterretning, 

og informationerne vil blive givet i de rette instanser.  

▪ Der vil være key-hangere med på hele Touren i 2018 

▪ Dommerne skal selv være opsøgende ift. træningskampe 

i opstarten af sæsonen. 

 

 

4. Dommere fremadrettet 

Udvalget behandlede skrivelse fra HRØ vedr. unge/nye dommere på 

Touren.  

Samtidig blev fremtidens ERFA-møder diskuteret. 

Udvalget drøftede også antal dommere der skal bruges, for at 

gennemføre Touren 2018. 

JCN opdaterer dommernes gruppering, og sender til CHKO. 

 



 

 

 

Beslutning: 

▪ Udvalget har besluttet, at alle kredse/distrikter skal lave ny-indstilling 

af alle dommere. 

▪ Hvert distrikt kan indstille følgende antal dommere: 

HRØ kan indstille 14 dommere. 

JHF kan indstille 16 dommere. 

FHF kan indstille 10 dommere. 

 

5. Økonomi 

Formanden orienterede omkring landsholdenes økonomi, samt Tourens 

økonomi. Der forventes et mindre merforbrug for Touren. 

 

Beslutning: 

Ingen beslutninger truffet 

 

6. Beach-konferencen 

Der blev drøftet indhold og form for selve dagen. 

 

Beslutning: 

CHKO udarbejder udkast til program for dagen, og fremsender til 

udvalget. 

 

7. Evt. 
TW pointerede udfordringen med indtastningen i app’en, når der 
benyttes en adroid-telefon.  
 
Beslutning: 
CHKO undersøger. 

 
8. Næste møde 

25.10.2017 kl. 17.30 
3F Langelandsvej 3, 5500 Middelfart 
 

 
Med venlig hilsen  
Dansk Håndbold Forbund  
 
Christian Knutzon Køhler 
Udviklingskonsulent 
 


