
Mødereferat fra FIF Atletik-Udvalgsmøde d. 4. september, 2017 
 

1. Godkendelse af referat fra den 1. februar 

Referatet er godkendt. 

2. Status på træningstider (fodbold) 

Samspillet mellem FIF Atletik og Fodbold har indimellem haft småproblemer hvor Atletik har bedt Fodbold 

om at tage mere hensyn, dog af og til uden held. Når noget ikke fungerer eller ikke er blevet respekteret 

bliver det sendt videre til Sanne. Alligevel vælges der at fortsætte som vi plejer da det højst sandsynligt har 

været enkeltmandsadfærd fra personer som ikke har kendt til reglerne. Parasport Frederiksberg har oplevet 

visse problemer med de blinde da de har haft svært ved at høre hvad træneren har sagt pga. fodboldspillerne 

der støjer for meget. Dog er de flinke til at skrue ned når træneren har henvendt sig til fodboldspillerne. 

Samme som almen atletik.  

3. Fordeling af træningstider i kastegården (alle klubber skal til dette møde have ønsker med til 

træningstider 

Det er vigtigt at vi viser at vi virkelig gerne vil være i kastegården da bueskydning har vist interesse for denne 

og deres tider skal selvfølgelig ikke gå ud over os. FIF Atletik ønsker samme tider i kastegården som dem i 

fordelingsplanen for Frederiksberg Idrætspark. FIF Atletik synes samtidig at den selvfølgelig skal udnyttes så 

meget som det er muligt af andre. Parasport Frederiksberg bruger den også om søndagen og vil i lighed med 

FIF-Atletik gerne kunne benytte den i deres træningstider. Mansoor har fået mail fra SAGA at de gerne vil 

bruge kastegården tirsdag og torsdag fra 19.15-20.45. Det er vigtigt at gøre opmærksom på at 

atletiktræningen i kast ikke kun foregår i kastegården men også på løbebanerne i forbindelse med 

opvarmningen og afjogning. AU er godt klar over at dette er Idrætsudvalgets anlæggende at fordele tiderne, 

men AU ønsker blot at tydeliggøre atletikklubbernes behov.  

4. Indendørs træningsfacilitet i Storkøbenhavn 

1. februar indkaldte Mansoor i samarbejde med FIU til møde med Bagsværd, Gladsaxe og DAF for at finde ud 

af om der var interesse for at have fælles vintertræningsfaciliteter. Dog viser det sig at DAF ikke prioritere 

dette og derfor gik det lidt i stå. Dog sagde Gladsaxe at Gentofte havde sin gamle ishockeyhal som de nu skal 

forny og derfor ligger der en grund hvor en gammel ishockeyhal lå som godt kunne komme i spil, men dette 

er selvfølgelig noget som skal arbejdes på. Derfor tænker Mansoor på at invitere klubber fra Storkøbenhavn 

til et møde hvor vi diskuterer muligheden for dette. Der snakkes ikke om børn her da de skal blive i deres 



vante og trygge rammer, det drejer sig om de ældre idrætsudøvere. FIF Atletik har lejet HAFNIA hallen ved 

Frem Fodboldklub i tre måneder som de vil bruge en gang om ugen da denne har løbebane (her kan der 

dyrkes hæk, starter og sprint). Foreløbigt betaler FIF Atletik af egen kasse for dette. Som langsigtet projekt 

er FIF Atletik interesseret i et samarbejde. Både FIF Atletik og Parasport Frederiksberg ønsker at arbejde 

videre på den langsigtede model. AU bakker op om denne langsigtede model men erkender også at det ikke 

bliver vores topprioriterede mål. 

5. Ønsker til faciliteter  

Vi sletter punkt 6: ønsket om atletikfaciliter til indendørstræning og erstatter det med: ansøgning om leje af 

HAFNIA Hallen. 

Opstregning 

Seneste opstregning er ifølge AU udført i 2009, hvorfor det nu vil være relevant at gentage opstregningen af 

løbebanerne og øvrige streger og mærker. Genopstregningen vil også være til gavn for blinde og svagtseende 

løbere. Opstregningen til atletik skal ændres fra kategori C til A. 

Redskabsskuret 

Redskabsskuret beskrives som værende i betydeligt forfald og ønskes renoveret. Renoveringen kunne 

foretages i to faser, hvoraf den indledende holdes simpel, dvs. at rette frontpartiet op, således at man kan 

lukke lågerne med hængelåse. Kategorien ændres fra A til B. 

Kasteburet 

Der er to problemer med kastegården: 1) Buret er lavet i 2013 men der er problemer med vejere osv. og så 

er banen desuden for kort. Vi kan ikke holde Danmarksturnering pga. hammerkastere da de skal kunne kaste 

så langt de vil.  

Som følge af periodiske lange kast (f.eks. hammer) ind i haverne beliggende op til kastegården samt øget 

mulighed for afholdelse af stævner, ønskes nuværende kastebur justeret, så det er muligt at dreje de yderste 

paneler i buret på en let og hurtig måde. Der bør etableres hjul under frontpanelerne og så bør underlaget 

gøres fast og plant (enten beton eller faststampet grus) Vi ønsker at denne får kategori A.  

Status på klubhus: FIF Atletik havde fat i Oliver, og der har været dialog frem og tilbage. Han er bekymret for 

økonomien og realismen i dette. Det har nu været sommerferie og herefter kom Oliver med ny info som vi 

mangler at kigge på. FIF Atletik er ikke kommet længere med dette. Vi forventer i starten af 4. kvartal at 

komme med et konkret oplæg og forslag men midlertidigt bliver det sat op i kategori B.  



6. Ekstra tilbehør til tidsanlægget. 

Det nye anlæg er meget flot men stadig er der to ting: vi skal have købt en ordentlig linse da den nuværende 

kræver at kameraet står på det grønne lige ud til banerne eller ovre på græsset. AU vil gerne have en lang 

linse og et kamerahus som kun skal tages ned om vinteren og sættes op igen til foråret. En linse koster 

omkring 8.000. Linsen skal helt sikkert være længere.  

For at sikre en effektiv gennemførsel af stævner etc. ønskes kameraet fast-monteret i et kamerahus ved 

målstregen.  

Der ønskes et brat på ca. 1,20 m højt og 10 cm bredt som kan nedsættes mellem målstregen og 

kunstgræsarealet som bruges til at indstille kameraet præcist.    

7. Evt. 

Lys på kasteanlægget og løbebanen 

Der skal lys både på løbebanen (30 år gammelt) og i kastegården generelt nu hvor vi ikke må tænde 

fodboldlyset specielt af hensyn til de blinde og svagtseende som har et stort behov for lys. Dette er en 

kategori B. 

Lydanlæg 

Det skal forbedres, men som kategori C. Der skal gøres opmærksom på dette i hvert fald.  

Udbygning af styrketræningsrummet 

Kategori C, men dette er i første omgang en del af punktet om klubhuset.  

Næste møde: 

15. november kl. 19.00. i forhold til klubhusoplæg.  


