
 

Brøndby, d. 28. marts 2018  
Journalnr. 1034-18 / CHKO  
 

Referat 
 
DHF Beach Handball Udvalg  
Onsdag den 14. marts 2018, kl. 17.30  
3F Vestfyn, Langelandsvej 3, 5500 Middelfart  
 
Til stede ved mødet: John Kruse (JK), Tina Schou (TS), Trine Wenholt (TW), Brian 
Thenning (BT), Ulrich Andreasen (UA), Anker Nielsen (AN) og Christian Køhler (CHKO).  
 
Afbud: Lars Hagenau (LH) 
 
 
Dagsorden 

 

1. Godkendelse af sidste referat 

 

Beslutning: Godkendt 

 

2. Nyt fra formanden 

JK orienterede udvalget om seneste bestyrelsesmøde, samt at udvalget gav Per 

Bertelsen tre flasker rødvin i forbindelse med formandens runde fødselsdag i denne 

måned. 

  

HRØ: 

BT orienterede udvalget omkring de forestående beachaktiviteter i HRØ-regi. Der er 

opnået maksimalt antal hold på strandende, hvilket tyder på en stor sæson for HRØ. I 

samme ombæring giver det udfordringer mht. antal dommere, da der kan komme til at 

mangle dommere med de mange hold og kampe.  

 

FHF:  

TW kunne berette om, at FHF afholder tre store stævneweekender, hvor der vanen 

tro er beach handball på programmet. FHF forventer igen en sæson med mange hold 

og spillere. 

 

 

JHF: 

TS orienterede om JHF’s beach handball-aktiviteter for 2018, hvor der også i år vil 

blive tilbudt en bred vifte af beach stævner. Der har været henvendelse om ”Start-kit” 

fra DHF og efterspørgsel på hjælp til etablering af beach-anlæg. JHF har modtaget 



 

forespørgsel om DHF vil afholde et kvalifikationsstævne eller en anden beachrelateret 

aktivitet i Viborg, i forbindelse med DHF’s awardshow, som afholdes i juni måned. 

Awardshowet forventes at være en årlig tilbagevendende begivenhed. 

 

3. Beach Touren 

CHKO orienterede om arbejdet med rekruttering af samarbejdsklubber, i henhold til 

de beslutninger og drøftelser ved seneste udvalgsmøde. Tour-plan, datoer og point 

ser således ud: 

 

 

Udvalget drøftede muligheden for oprettelse af beach handball-foreninger, da det kan 

være med til organisere spillerne i endnu højere grad, såvel som der kan blive 

registreret medlemmer, som i forvejen ikke er registreret. Der blev diskuteret 

muligheden for, at beach-foreningerne evt. kan have et fleksibelt medlemskab hos det 

pågældende distriktforbund, da foreningens aktiviteter vil være begrænset til 3-4 

måneder årligt. 

JK og CHKO havde modtaget et tilbud fra PV Booking vedr. musikhåndtering på 

Saftsusme Beach Handball Touren 2018. Udvalget drøftede tilbuddet. 

CHKO berettede om udarbejdelse af materialer, som skal være med til at hjælpe flere 

foreninger i gang med beach handball. Så snart materialerne er færdige,  

vil de blive offentliggjort på haandbold.dk.  

Saftsusme Beach Handball Touren 2018  

Dag Dato Sted Point 

Lørdag 26. maj Horsens 20 

Søndag 27. maj Ishøj Strand 18 

Lørdag 2. juni Sandbanerne ved Skæring Skole 18 

Søndag 3. juni Sandbanerne ved Dalum Hallerne 20 

Lørdag 9. juni Amager Strandpark 20 

Søndag 10. juni Salling Beach Arena 18 

DM Finale Dato Sted 

Lørdag 16. juni Fyns Badestrand, Nyborg 



 

Slutteligt drøftede udvalget turneringsreglementerne med henblik på en tilretning. 

 

Beslutning:  

- Udvalget besluttede, at vil lave et oplæg vedr. beach-foreninger til 

høring hos de tre kontorledere for distriktforbundene, med henblik 

på, at kunne tilrette produktet bedst muligt, således det også giver 

mening lokalt. Hvis der kan opnås enighed med disse, vil udvalget 

lave en indstilling til bestyrelsen. 

- Udvalget takkede nej tak til musikhåndtering, da vi fortsætter 

arbejdet med egen musikhåndtering. 

 

4. Dommere 

UA orienterede om, at distrikter og kredse blev bedt om, at indstille dommere 

til Touren, hvorfor der afholdes ERFA-møder i øst og vest. Udvalget har 

modtaget alle indstillinger. ERFA-møderne forsøges afholdt sammen med en 

af dame- og/eller herrelandsholdets samlinger. Det giver rigtig god 

praksiserfaring for dommerne, men også rigtig god synergi med spillerne. Alle 

dommere skal på dette års Tour kunne dømme herre- og damehold. 

 

Udvalget drøftede muligheden for, at dommertestene kan gennemføres via 

Kahoot. Dvs. at der laves en onlinetest inden ERFA-møderne, så der er 

mulighed for at gå i dybden med detaljen. Samtidig luftede UA tanken om, at 

lokale dommere må deltage på ERFA-møderne, hvor de er med på en lytter. 

 

5. Landshold 

TS berettede om, at der afholdes ”try out” for unge dametalenter (17-23-årige). 

Efterfølgende udtages en trup til landsholdssamling, som afholdes med Norges 

landshold (4 dage). 

JK orienterede om herrelandsholdets aktiviteter i foråret og sommeren, hvor 

herreholdet bl.a. skal spille en turnering i München i juli. 

 



 

6. Fremtiden 

Udvalget drøftede tanker omkring fremtiden for beach handball i Danmark. Der 

kommer formentlig til at være en stor strategidag i løbet af foråret/sommeren, hvor 

beach også er på programmet. 

Beslutning: 

Alle udvalgsmedlemmer skal sende input til strategi, som vil blive behandlet på 

næste udvalgsmøde. Inputs sendes til CHKO. 

 

7. Evt. 

BT undrede sig over, hvad strategien er, ift. hvem der udtaler sig omkring nyheder 

vedr. beach handball.  

 

8. Næste møde 

Onsdag d. 2. maj 2018, kl. 17.30. 

3F Vestfyn, Langelandsvej 3, 5500 Middelfart  
 

 
Med venlig hilsen  
Dansk Håndbold Forbund  

 
Christian Knutzon Køhler 
Projektleder 
 


