
 

 

 

Brøndby, d. 18. april 2017  
Journalnr. 1104-17 / CHKO  
 

Referat 
 
DHF Beach Handball Udvalg  
Onsdag den 12. april 2017, kl. 17.30  
3F Vestfyn, Langelandsvej 3, 5500 Middelfart  
 
Tilstede ved mødet: John Kruse (JK), Tina Schou (TS), Brian Thenning (BT), 
Jens Carl Nielsen (JCN) og Christian Køhler (CHKO).  
 
Afbud fra: Trine Wenholt (TW), 
 
 

Dagsorden:  

1. Godkendelse af sidste referat 

Beslutning: Godkendt 

 

2. Nyt fra formanden 

- Beachlandsholdene ligger i beachudvalget indtil 31.12.17 indtil videre. 

- JK informerede udvalget om bestyrelsens beslutninger vedr. beach 

handball, fra sidste bestyrelsesmøde d. 10.04.2017, hvor der er 

bevilliget kr. 20.000 til afholdelse af konference. 

 

a. HRØ 

- BT orienterede udvalget om HRØ’s kommende beach handball-

sæson. 

 

b. FHF 

- JK informerede om FHF beach handball-sæson 

 

 



 

 

 

c. JHF 

- TS informerede om JHF’s beach handball-sæson 

 

3. Landshold 

- Udvalget skulle pege på en kontaktperson vedr. landsholdene i 

beach handball. 

Beslutning: Udvalget valgte John Kruse som kontaktperson. 

 

4. Dommere 

a. Opstart 

- JCN informerede om dommernes opstart.  

- Der afholdes ERFA-møder i henholdsvis Odense og Skæring i 

forbindelse med landsholdenes samlinger. 

 

b. Touren 

- Der blev drøftet om dommerne kan indkalde spillere, ledere og 

trænere inden første kamp, og kort briefe alle om nye regler og 

tendenser. 

Beslutning: JCN udarbejder en strategi for ovenstående 

drøftelse, i samarbejde med dommerne. 

 

c. Delegerede 

- JCN fremlagde muligheden for at have delegerede på Touren. 

Beslutning: Udvalget besluttede ikke at have det i 2017, men se 

på det igen i 2018. 

 



 

 

 

5. Beach-konferencen 

- Som skrevet i Formandens beretning, har bestyrelsen har bevilliget 

kr. 20.000 til afholdelse af konferencen 

Beslutning: Udvalget har besluttet at afholde konferencen lør-

dag d. 23. september 2017. Kredse, regioner og distrikter 

indbydes. CHKO udarbejder udkast til program. 

 

6. Status på Rødbillet Beach Handball Touren 2017, v/CHKO 

- CHKO informerede om dette års Tour. 

- Et svensk hold ønsker at deltage på Beach Touren, og dette blev 

derfor drøftet. 

Beslutning: Udenlandske hold må godt deltage på Rødbillet 

Beach Handball Touren, og har også mulighed for at vinde 

kvalifikationsstævnerne. Disse hold tæller dog ikke med i det 

samlede pointsystem, og kan derfor heller ikke kvalificere sig til 

DM-finalestævnet. Hvis et udenlandsk hold bliver nr. 1, og vinder 

i alt 22 point, vil disse 22 point tilfalde nr. 2, og nr. 3 vil overtage 

nr. 2’s point, og så fremdeles. 

 

7. Information vedr. overnatning 

- CHKO koordinerende overnatning med udvalget. 

 

Med venlig hilsen  
Dansk Håndbold Forbund  
 
Christian Knutzon Køhler 
Udviklingskonsulent 


