Brøndby, d. 13. september 2018
Journalnr. 1072-18 / CHKO

Referat
DHF Beach Handball Udvalg
Tirsdag den 4. september 2018, kl. 18.00
Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV
Tilstede ved mødet: John Kruse (JK), Tina Schou (TS), Trine Wenholt (TW), Ulrich
Andreasen (UA), Henrik Mouritsen (HM) og Christian Knutzon Køhler (CHKO).

Dagsorden:

1. Godkendelse af sidste referat
Beslutning:
Godkendt

2. Nyt fra formanden
•

Ved seneste repræsentantskabsmøde blev TS, TW og JK genvalgt
til Beach-udvalget. HM blev samtidig udpeget som
breddedommerudvalgsrepræsentant. Dommerne varetages derfor
af UA og HM.

•

HRØs plads er vakant.

•

JHF Kreds 6 arbejder på, at lave en EBT-tour i pinsen 2019.

a. HRØ
• HRØ har i dette år haft en lille tilbagegang på antal
holdtilmeldinger, hvis der sammenlignes på 2017.
• HRØ har meddelt udvalget forlods, at der ønskes to
destinationer på Saftsusme Beach Handball Touren 2019.
b. FHF
• TW orienterede om FHF’s Beach-aktiviteter i 2018, hvor der
har været markant fremgang på holdtilmeldingerne.
• En yderst tilfredsstillende sæson, hvor FHF vækstede fra
542 (2017) hold til 654 (2018) hold.

c. JHF
• TS orienterede om JHF’s Beach-aktiviteter.
• Der er fremgang i flere kredse, hvor der samlet set er
fremgang på knap 6 % i hele JHF. Det må anses for
værende tilfredsstillende.
3. Evaluering af Touren
a. Den ”nye” Tour
•

Et rigtig fint arrangement, hvor det var nemmere at være
med til at arrangere, fordi det ikke var specielt
materialetungt sammenlignet med tidligere år.

•

Tilfredshed med det nye setup med chauffør og musik, hvor
der var en speaker med på finaledagen. Det gav et rigtig
godt pust til arrangementet.

•

Der manglede lidt lyd til de ”store destinationer” (f.eks.
Amager og Nyborg).

•

Udvalget fornemmede rigtig god stemning blandt spillere og
arrangører.

b. Spillestederne
•

Der var et generelt højt niveau på alle spillesteder, hvor alle
samarbejdsklubber leverede en rigtig god og solid indsats,
for at gøre arrangementet så godt, som overhovedet muligt.

c. Dommerne
•

Kredse og regioner indstillede dommerne i år, hvilket
fungerede rigtig godt. Udvalget oplevede mange
topmotiverede dommere.

•

Det var en meget positiv erfaring med kørselshold lavet
centralt fra

•

Der var mange nye dommere med i år, så i fremtiden
overvejes der, at lade erfarne dommere give feedback til de
nyere dommere.

•

HM foreslog, at der skal være et fælles uddannelsessystem
for dommerne

Beslutning:

•

Samme setup fortsættes i 2019

•

Der er blevet indkøbt en højtaler yderligere, således vi får dækket al lyd på
stranden

4. Landsholdene
a. Rigtig godt mesterskab, hvor begge mandskaber kom til
kvartfinalen. Damerne blev nr. 5, imens herrerne blev nr. 7.
b. Dameholdet kvalificerede sig til World Games i San Diego
c. Mange gode præstationer fra begge hold
d. JK præsenterede nye tanker omkring landsholdene

5. Saftsusme Beach Handball Touren 2019
a. Følgende datoer spilles der stævner:
• 25. maj: Destination ukendt
• 26. maj: Destination ukendt
• 1. juni: Destination ukendt
• 2. juni: Destination ukendt
• 8. juni: Amager
• 15. juni: DM for senior og oldies – destination ukendt
• 16. juni: DM for ungdom – destination ukendt
b. Dommerne
• Kredse og regioner skal indstille manglende dommere igen

6. Visionsplan
a) Der blev drøftet tanker og strategier for kommende visionsplan.
b) Drøftelse og beslutning af breddestrategi med henblik på indstilling
til BRUD.
Beslutning:
Visionsplan udarbejdes i efteråret 2018

7. Økonomi
a) Drøftelse af økonomien for 2019

8. Evt.
a) Omformulering af bedste 2’er, så det er ens i ungdom/oldies og
senior
b) Tilføje force majeure til reglementet
Beslutning:
Ovenstående punkter omformuleres og tilføjes.

9. Næste møde
a) Tirsdag d. 20. november kl. 18.00,
3F Vestfyn, Langelandsvej 3, 5500 Middelfart
Med venlig hilsen
Dansk Håndbold Forbund

Christian Knutzon Køhler
Projektleder

