
 

Referat for Beachudvalgsmødet den 9. september 
2021 

Scandic Odense kl. 18.00-21.00 
 
Inviterede: John Kruse, Jens Carl Nielsen, Tina Schou, Anne Hegerslund Lyngsaa, Henrik 
Mouritsen og Anna Katrine Sand. 
 
Referat  
Vi lægger ud med en præsentationsrunde. 
 

1. Nyt fra formanden 
Kort orientering om udvalget status. 
 

2. Nyt fra HRØ 
Ingen bemærkninger.  

 
3. Nyt fra JHF 

Evalueringsmøde i det jyske i løbet af efteråret, hvor den indeværende sæson 
evalueres og den kommende sæson sættes i gang med at genererer idéer. 

 
4. Nyt fra FHF 

Læring fra corona: Skal der vi fastholde minestrimmel om banerne og skal det 
være muligt at holde ”kortere” stævner, så man kan komme og køre hjem igen.  

 
5. Nyt fra dommerne 

a. Dommerudvalget har bragt Morten Døssing ind på banen i forhold til det 
at skulle understøtte Henrik Mouritsen i arbejdet med planlægningen og 
afvikling af dommeropgaven omkring DHF Beach Touren. 

 
b. HM Skriver til kredse, forbund og regioner vedr. de Beachdommere som 

DHF ønsker at anvende på Beach Touren 2022. 
 

c. Fantastisk Beach Tour 2021 at være dommer på. Et rigtig godt 
sammenhold. Dommerne er meget glade for den store åbenhed der bliver 
praktiseret fra ledelsens side.  

 
d. ERFA-møderne for DHF Beachdommere. MH ønsker at afholde disse 

ERFA-møder fysisk, for det fungerer bedst. Hvis der er mulighed for at 
disse kan afvikles fysisk, så bliver der afholdt et møde i Jylland og et på 
Sjælland. 

 
e. Kan påsætningen komme tidligere fra DHF, den er tidligst kommet ugen 

op til at man skal afsted i weekenden. Dette er pga. tilmeldingsfristen for 
holdene, som ligger meget tæt på datoen for det aktuelle stævne. 

 
f. Dommerne ønsker, at der bliver udviklet på dem i mere end én kamp ved 

finalestævnet. De har typisk også én eller to udviklinger ved 
kvalifikationsstævnerne. HM og resten af udvalget drøfter muligheden for 
at lave en form for ”mentor-korps” af rutinerede dommere for at løfte 
opgaven med udvikling blandt dommerne til finalestævnet. 

 
g. Dommerne har været glade for antallet af stævne dage, hvor de har 

været afsted 2-3 gange i løbet af Beach Touren.  
 



 

h. Der er et stort ønske til om det er muligt, at den enkelte dommer kan få 
udleveret to dommertrøjer, så der undgås farvelighed med holdene. 

 
i. HM vil rigtig gerne være med indover, når der skal bestilles 

dommerbeklædning. 
 

j. Kan vi lave et mere ”professionelt” setup omkring bane 1, så det kan blive 
fedt og hypet. Evt med sponserbander og andre gimmiks? 

 
k. Kan vi lægge de afgørende kampe til finalestævnet i forlængelse af 

hinanden, så der er flere, der har mulighed for at se dem alle. Samtidig 
kunne det give merværdi med kampoptakt til finalekampe med indløb, 
spilleropråb, speak, highfives og god fan-stemning.  

 
l. Det skal overvejes om der kan/må sidde en dommerobservatør ved 

tidtagerbordet ved finalekampene til senior på finaledagen. Det ønskes fra 
dommerne om dette skal skrives i propositionerne.  

 
6. Nyt fra administrationen 

Administrationen arbejder på at få lagt betjeningen af beach-udvalget til rette efter 
Jeppes Behrendt afgang. Samtidig arbejdes der på tværs af flere afdelinger på at 
skabe en endnu stærkere beach-kultur. 

 
7. Beach Touren 2022 

a. Beslutning om datoer Beach Touren:  
Administrationen ønsker en pause-weekend op mod finalestævnet. 
Datoer for stævner i 2022: 
 

21/22 maj 28/29 maj 5/6. juni 18/19 juni 
   

ASA tager kontakt til potentielle afvikler foreninger og afklare deres 
interesse i Beach Touren 2022. 

 
b. Beslutning om afviklingsforeninger og stævner: Det er vigtigt at afvikler og 

Beach-projektleder er med til at indgå aftalerne med de lokale foreninger om at 
afvikle stævnerne. At begge er til stede, når aftalen indgås og anlægget 
besigtiges. Hvis projektleder ikke kan deltage, så vil JK gerne tage med. 
 

c. Beslutning: Der skal tages en administrativ beslutning ansættelse af afvikler. 
Udvalget ønsker at aftalen laves tidligere end februar 2021, da det vil være en 
fordel at have afvikler med rundt og indgå aftaler med afviklerforeningerne. 
 

d. Beslutning: Er der økonomi til 8 beach flag med bane numre på fra bane 1-8 fra 
Corny. Kan de desuden bidrage yderligere til et attraktivt miljø og et flot event. 

 
e. Tøjbestilling skal drøftes inden næste møde. 

 
f. I hvilken grad skal vi live streame?  

 
i. Beslutning: Som udgangspunkt skal vi have det samme som i 

2021 både i forhold til streaming i finale weekenden og DJ. 
ii. Idébank: Har vi Manpower til at streame mere end blot finale 

weekenden? Kunne det være fedt at have kommentatorer på? 
 

g. Beslutning: Turneringsreglementet skal til bestyrelsens godkendelse.  
h. Beslutning: Turneringsreglementerne skal gennemskrives for ungdom, 

senior og oldies, så der fremgår de rette årstal for årgange på spillerne.  
 



 

i. Beslutning: Der skal være tilmeldt minimum 5 oldies hold inden for hvert køn for 
at DM kan afvikles. Hvis der ikke er minimum 5 hold, vil der ikke blive afholdt 
officielt DM for oldies. 

 
 

8. Landsholdene 
Fantastisk resultat til EM 2021 i Bulgarien. Guld til herrerne og sølv til damerne. 
Begge hold er kvalificeret til VM og herrerne er kvalificeret til Wold Games. 
Administrationen er ved at afklare om damerne er kvalificeret.  
 
Beslutning: Udvalget er blevet enige om at bringe spørgsmålet om 
ungdomslandshold op hos DHF’s Bestyrelse. 

 
9. Økonomien 

Regnskabet blev gennemgået. 
 

10. Eventuel strategidag 
Beslutning: Administrationen arbejder med et oplæg til en strategidag.  
Spørgsmål til økonomi og dato som udvalget gerne vil have afklaret. 
 

11. Eventuelt 
 

 
Med venlig hilsen  
John Kruse  
Formand for Beachudvalget DHF  
 


