Ønsker til forbedringer af eksisterende idrætsfaciliteter + ønsker til nybyggeri
Kategorisering i A-,B- og C-ønsker er IU's indstilling til en videre prioritering. Ønskerne er oplistet i kronologisk rækkefølge i forhold til 1) anført (nyeste ønsker først) 2) kategori
Ønsker
Facilitet
Anført Oprindelse
Katego Note
Status
Mulighed for ophængning af
Mariendals-Hallen 2015 11 KampU v/ Frb. A
Ophængning af sandsække (80 kg) i loft/væg. Ingen af delene er i dag
Ikke bekræftet pr. okt.
sandsække
(Spejlsalen)
Karateskole
stærke nok til at kunne bruges til ophæng i den størrelsesorden.
2016 af Frb.
Shink.
Karateskole Shink.
Etablering af "opvisningsbane der
kan anvendes til rugby"

-

2015 11 Frb. Rugby Klub C

Bedre ramme til kampe i rugbyligaen. Placering er åben i relation til
nuværende udendørs idrætsfaciliteter. Ønsket skal kvalificeres yderligere
af rugby.
Banen kan i sin nuværende form ikke anvendes til turneringskamp for
rugby. Kampene placeres blandt fodboldkampe på JJV.

Senest bekræftet af
rugby pr. okt. 2016

Udvidelse af kunstgræsbane
(bredde)

Nandrupsvej

2014 10 Frb. Rugby Klub B

Renovering af redskabsskur v/
Sønderjyl. Allé
Lokale/sal med mulighed for
opvarmning med bold

Frederiksberg
Idr.park
FrederiksbergHallerne

2013 09 AtlU

A

Redskabsskuret beskrives som værende i betydeligt forfald og ønskes
renoveret.
HåndU angiver, at kampene ofte ligger så tæt, så der ikke er mulighed for
opvarmning med bold i den pågældende hal, der skal spilles kamp i.

Senest bekræftet af
AtlU pr. okt. 2016
Senest bekræftet af IU
dec. 2016

2012 06 HåndU

A

Indendørs atletikfacilitet (til
træning)

-

2012 06 AtlU

A

20x40-meter-hal.

-

2012 06 IU

A

Indendørs atletikfacilitet - regionalt center
Indendørsfaciliteter til bueskydning (Kyudojo)

2012 06 AtlU

C

2012 06 Kyudojo

C

Gymnastikfacilitet til
springgymnastik

-

2012 06 GymU

C

Bør indeholde 5 springgrave, 4 nedfældede stortrampoliner og forskellige Ikke bekræftet af GymU
indbyggede motorikelementer samt store depotfaciliteter
pr. nov. 2015

Opstregning til atletik

Frederiksberg
Idr.park

2016 10 AtlU

C

Klubhus og handicapvenlig
styrketræningslokale

Frederiksberg
Idr.park

2016 10 AtlU

C

Udendørs facilitet til bueskydning

Frederiksberg
Idr.park,
Kastegården

2016 10 Bueskydning

C

Seneste opstregning er ifølge AtlU udført i 2009, hvorfor det vil være
relevant indenfor 2-3 år at gentage opstregning af løbebaner og øvrige
streger og mærker. Genopstregning vil også være til gavn for blinde og
svagtseende løbere.
Et nybygget klubhus langs Sønderjyllands Allé, med tilgængelig klub/mødelokaler samt et styrketræningslokale stort nok til at
kørestolsbrugere kan bruge maskinerne
Frederiksberg Bueskydning ønsker at Kastegården indrettes, så den også
kan bruges til bueskydning (både træning og stævner). Beskrevet særskilt
inkl. illustrationer.

Senest bekræftet af
rugby pr. okt. 2016

6 løbebaner på 80 meter. Placering/lokalitet er åben i forhold til, hvor
Senest bekræftet af
det praktisk og teknisk vil kunne lade sig gøre. Gerne i sammenhæng med AtlU pr. okt. 2016
anden facilitet/idrætsgren. I tilfælde af etablering af rundløbebane vil
dette ønske bortfalde.
Multifunktionel, handicapvenlig
Senest bekræftet af IU
pr. okt. 2016
AtlU ønsker fortsat at at indgå i arbejde med et regionalt projekt vedr.
Senest bekræftet af
indendørs atletikfaciliteter, inkl. rundbane.
AtlU pr. okt. 2016
Beskrevet med høj detaljeringsgrad i tilsendt dokument. Indendørs:
Ikke bekræftet af
l:30m b:10m + opbevaringsbehov:2m 2 . Udendørs: en typisk løsning i et Kyudojo pr. nov. 2015
byområde er, at bruge en stribe jord ved siden af en mur på et
eksisterende byggeri. Læskur/halvtag til skytter ønskeligt.

Senest bekræftet af
AtlU pr. okt. 2016

Senest bekræftet af
AtlU pr. okt. 2016
Senest bekræftet af Frb.
Bueskydning pr. okt.
2016

Færdigbehandlede ønsker
Ønsker (oplistet efter kronologi)

Facilitet

Anført

Omlægning af de resterende
naturgræsbaner på JJV til
kunstgræsbaner
Indkøb af tidtagerudstyr

Jens Jessens Vej

Etablering af "shomen"
Udskiftning af gulv (teraflex)
Ny belægning på kunstgræsbane 13
Opførsel af redskabsskur v/
Kastegården
Gulv, streger, ur, kurve
Tilbygning til etablering af
badmintonbane

Oprindelse

Udført

2014 10 FodU

Katego Færdigbehandlet
ri v/
beslutn B

Frederiksberg
Idr.park
Bülowsvej-Hallen
(Lille Hal)
Mariendals-Hallen

2015 11 AtlU

A

2017

2017

2015 11 KampU v/ Frb. C
Aikido
2015 11 FBTK
A

-

2016 01

-

2016 03

Jens Jessens Vej

2013 04 FodU

A

2015 09

2016 07

Frederiksberg
Idr.park
Skolen på
Nyelandsvej
FrederiksbergHallerne, Hal 3

2013 09 AtlU

A

2014 11

2015 05

2014 10 BasU

A

2014 10

2015 07

2011 10 BadU / FKIF

*)

2011 12

-

Note

-

Afvist af FIU's bestyrelse
pr. dec. 2011, skriftligt
svar til BadU pr. feb.
2012

