
 

Brøndby, d. 4. december 2018. 
 
 

Referat 
 
DHF Beach Handball Udvalg  
Mandag d. 26. november 2018 kl. 18.00  
3F Vestfyn, Langelandsvej 3, 5500 Middelfart  
 
Tilstede ved mødet: John Kruse (JK), Tina Schou (TS), Ulrich Andreasen (UA)) og  
Jeppe Behrendt Bendtsen (JBB).  
 
Afbud til mødet: Trine Wenholt (TW), Henrik Mouritsen (HM) og Troels Hansen (TH) 
 
Dagsorden:  

 

1. Præsentationsrunde 

De forskellige tilstedeværende præsenterede sig selv. 

 

Formand John Kruse præsenterede kort TW. TH præsenteres ved 

førstkommende møde, hvor han deltager.  

 

2. Godkendelse af sidste referat 

 

Beslutning:  

Godkendt 

 

3. Nyt fra formanden 

• JK berettede om bestyrelsesmøde d. 9. november. Herunder kort 

om beslutning om nedsættelse af arbejdsgruppe på beachområdet. 

• JK orienterede om, at HM holder pause fra udvalgsarbejdet indtil 

afvikling af Beach Handball Touren i 2019. 

• DHF’s bestyrelse har godkendt budgetoplægget fra udvalget, 

hvilket betyder, at der er lidt større økonomi til landsholdene. 

• JK henstillede til, at udvalget orienterer sig i DHF’s 

bestyrelsesreferater. 

 

 

 



 

a. HRØ 

Afbud fra Troels. 

 

b. FHF 

JK orienterede om, at der er planlagt de tre store stævner i FHF-

regi igen i 2019. De kører i samme tre weekender som Beach 

Touren. 

 

c. JHF 

TS orienterede om, at der arbejdes på et beachmøde med 

repræsentanter fra alle otte jydske kredse på den anden side af 

nytår. 

 

JBB informerede om henvendelse fra JHF Kreds 7, der gerne vil 

byde sig som fremtidig destination på Beach Touren med Team 

Vest som arrangørforening og Vejers Strand som lokation. 

 

4. Dommere 

UA informerede om, at der skal skæres i antallet af dommere til Beach 

Touren 2019, da der er færre indledende stævner. Der skæres desuden 

for, at de enkelte dommere kan få flere indledende kampe inden DM-

dagene. 

 

JK henstillede til, at der ikke må være overlap mellem dommere til senior-

DM og ungdoms-DM. 

 

Beslutning: 

Der findes 32 dommere (16 par) til Beach Touren 2019. Kredse og regioner 

orienteres om, hvilke par der skal bruges. Så kan de melde tilbage i god tid, hvis 

der er dommere, der ikke kan benyttes på Beach Touren. 

 

Der laves opstartsmøde for dommere i tilknytning til try out. 

 

 

 



 

5. Landshold 

Der kigges på lørdag d. 11. maj 2019 til try out på damesiden. JK hører 

herrelandstræneren, om de også vil være med dér. 

 

Der er bruttotrupsamling for damelandsholdet i Fjerritslev d. 16.-19. maj 

2019, hvor der er kampe med Norge. 

 

JK informerede mere uddybende om, at der af bestyrelsen er nedsat en 

arbejdsgruppe bestående af Ove Leegaard, Anker Nielsen og JK selv. 

Arbejdsgruppen skal lave to strategier: 1) hvis man skal med til OL i 2024 

og 2) hvis man ikke skal med til OL i 2024. 

 

Beslutning: 

UA og TS kontakter DHG Odense vedrørende ønske om at være i Dalum til try 

out og dommersamling lørdag d.11. maj 2019. 

 

6. Beach Touren 2019 - status 

JBB orienterede om status og nævnte herunder, at der er underskrifter fra 

Ishøj, Skæring, Dalum og Amager. Der er desuden tilsagn fra Horsens 

om, at de er med. I forhold til kontakt med Nyborg pågår der dialog om 

tilretning af samarbejdsaftalen. 

 

JBB informerede om, at der i fremtiden er mulighed for at hyre en ekstern 

afvikler ind til at køre Beach Touren, ligesom vi i 2018 har hyret en 

chauffør. Det betyder samtidig, at JBB ikke er med i så stort omfang, som 

Christian tidligere har været. Dette har også noget at gøre med det antal 

timer, der er afsat i JBB’s årsregnskab til Beach Touren. 

 

Der er igangværende arbejde med PR-videoer, der skal skabe begejstring 

og blikfang på Beach Touren i det nye år. Videoerne forventes færdige 

tidligt i 2019 og skal især anvendes for at få gang i holdtilmeldingen på et 

tidligt tidspunkt. 



 

Saftsusme er igen i 2019 sponsor på Beach Touren samt for 

landsholdene. Det er usikkert præcist, hvordan de engagerer sig til selve 

eventsene. En forespørgsel er udsendt til Thomas Hintze.  

 

UA henstiller til, at der skal bestilles shorts til dommerne i bedre tid. 

Derudover at det ikke er nødvendigt med lommer i både shorts og T-shirt. 

 

Beslutning: 

Det er ved at være i orden med alle samarbejdsaftaler. Der mangler de sidste 

detaljer omkring Nyborg. Dette arbejder JBB videre med i nær fremtid. 

 

7. Strategistatus 

a. Hvor er vi i forhold til de udvalgte strategiske indsatser? 

b. Hvad er næste skridt? 

 

Drøftelser på dette punkt udsættes til næste møde, når 

arbejdsgruppen har været samlet. 

 

TS henstiller til, at der i arbejdsgruppen laves nogle præcise 

definitioner af, hvad talentudvikling på beachområdet omfatter. 

 

8. Eventuelt 

Intet at referere. 

 

9. Næste møder 

Onsdag d. 13. marts 2019 kl. 17.30. Som udgangspunkt i Middelfart. 

Onsdag d. 8. maj 2019 kl. 17.30. Som udgangspunkt i Middelfart. 

 
 
 
Med venlig hilsen  
Dansk Håndbold Forbund  

 
Jeppe Behrendt Bendtsen 
Projektmedarbejder 


