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Referat af møde i FIU's Atletikudvalg den 7/3-2018. 

Deltagere:  
Bodil Helene Allesen-Holm (BH) (kontaktperson FIU) 
Sanne Flex (SF) (Idrætsinspektør Frederiksberg Idrætspark) 
Andreas Kløv (AK) (FIF Atletik og Motion)  
Arne Windtberg (AW) (SAGA) 
Mansoor Siddiqi (MS) (Parasport Frederiksberg) 

Godkendelse af referat fra den 4. september 2017.  
Referatet blev godkendt med følgende kommentarer: 
Med hensyn til ønsker til fremtidige faciliteter, er det fint at AU selv 
prioriterer ønskerne. Dette gør det nemmere for IU at se rækkefølgen af 
vores ønsker. 
 

Lav prioritering af AU's arbejde fra Parasport Frederiksberg og FIF Atletik 
og motion – Hvorfor? 
MS udtrykker bekymring overfor det gennemgående ringe fremmøde fra 
klubberne og ønsker fremadrettet en større opbakning til AU fra baglandet i 
klubberne. 

Valg af formand for udvalget i lige år – jeg modtager gerne genvalg. 
Formanden vælges på lige år på det førstkommende møde efter 
repræsentantskabsmødet. 
Et enigt udvalg har besluttet at formanden kan vælges på dette møde. 
Mansoor blev valgt af et enigt udvalg. 
 

Evaluering af vintertræningen sæson 2017/2018 
Der har været lidt uklarhed fra begyndelsen af Parasport Frederiksbergs 
træningstider om onsdagen om hvorvidt det var fra 17.00 eller 17.30 at man 
skulle begynde. Udvalget diskuterede om det var muligt at ændre 
tidspunktet så det i fremtiden hed 17.30-19.30. MS har undersøgt dette, 
hvilket er et problem, da nogen af de blinde har hjælperordninger, hvor 
vagtskiftet sker hjemme hos dem selv omkring kl. 20 og det vil derfor være 
tidsmæssigt udfordrende at nå hjem til kl. 20 hvis træningen først slutter kl. 
19.30.  
 
AK evaluerer vintersæsonen, hvor han oplyser at der har været mange 
aflysninger på Frederiksberg Gymnasium, hvilket gør at træningen bliver 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



uregelmæssig. Dette er en stor udfordring som vi fremadrettet ønsker at få 
sat fokus på. 
 
AK oplyser at FIF Atletik og Motion har brugt HAFNIA Hallen til 
vintertræningen, hvilket har været en god løsning, da klubben har fået en 
god pris. Fremadrettet ønskes det at der gøres mere brug af HAFNIA Hallen. 
I forbindelse med at der skal laves nye kunstgræsbaner på Jes Jensensvej 
kan AU forudse at der bliver mere trængsel på kunstgræsbanen på stadion. 
Derfor ville det være hensigtsmæssigt at gøre mere brug af HAFNIA Hallen til 
FIF Atletik og Motion, selvom det måske vil betyde en efterudgift for halleje. 
 
Oplægget til halfordelingsplanen 2018/2019 bliver udsendt fra 
idrætsudvalget lige efter påske, hvorfor udvalget skal mødes hurtigst muligt 
derefter, da der er planlagt fællesmøde onsdag den 25. april, hvor 
fordelingsplanen diskuteres og den endelige plan bliver udsendt sidst i maj.  
 
Husk at udendørsfordelingen overgår til sommerfordeling pr. 1/4. 
 

Stævne kalender 2018 
SF forespurgte om bornholmerkampene kunne begynde tidligere hvilket der 
var tilsagn til fra AU. 
Derudover vil der løbende komme information om pokalkampe, som AU er 
nødt til at acceptere. Blot ønsker AU at blive informeret i så god tid som 
muligt, hvilket SF er flink til at gøre.  
Aflysninger indberetter SF til administrationen, som så lægger dem ud til 
alle.  
 

Oplæg til nyt klubhus 
9.500 flere idrætsaktive Frederiksbergborgere. 5.000 flere medlemmer i 
nuværende og kommende idrætsforeninger på Frederiksberg, som er 
målene for den 5-årige visionsaftale mellem Frederiksberg Kommune, 
Frederiksberg Idrætsunion (FIU), Danmarks Idrætsforbund (DIF) og DGI om 
”Bevæg dig for livet – Frederiksberg”. 
 
Da vi i atletikken ser det oplagt at få uorganiserede motionsløbere til at blive 
en del af atletikken på Frederiksberg, er der i både FIF Atletik og Motion og 
Parasport Frederiksberg taget initiativ til at lave tilbud til denne gruppe. 
Selvom Bevæg dig for Livet varer i 5 år, er det vigtigt at kunne tilbyde 
optimale forhold indenfor de næste år for løbende at rekruttere 
medlemmer. 
 
For at kunne tilbyde optimale forhold er vores største udfordring dog at 
være i stand til at samle medlemmerne til sociale aktiviteter før og efter 
selve træningen. Vi har indtil nu flittigt brugt Fælleshuset til nogen af disse 
aktiviteter men i takt med at kommunen har lukket Den Blå Villa og Det Gule 
Hus samt at de boligsociale har fået flere aktiviteter, er det begrænset hvor 
meget atletikklubberne kan bruge Fælleshuset til deres nuværende 
medlemmer samt de kommende medlemmer som vi rekrutterer igennem 
Bevæg dig for Livet satsningen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



I og med at kommunen og FIU har planer om at gøre noget ved området 
omkring Frederiksberg Idrætspark med hensyn til åbenhed og forskønnelse 
vil det være muligt at placere et klub-/aktivitetshus flere forskellige steder 
på området. 
 
Dette klub-/aktivitetshus vil kunne bruges til forskellige aktiviteter for 
diverse organisationer i dagtimerne, f.eks. Ældresagen der vil spille golf, 
mænd med prostata, og til idrætten i eftermiddag- og aftentimerne, som 
også vil have mulighed for at få kontorfællesskab, som også er tilgængelige 
for kørestolsbrugere. 
 
Udvalget blev enig om at der skal holdes et særskilt møde, hvor der kigges 
på følgende punkter, og udarbejdes en realistisk plan for, hvordan et 
klub/aktivitetshus kunne blive en realitet: 
 
- Hvordan skal økonomien sættes sammen – er det realistisk?  
- Klubbernes indblanding i forbindelse med fondansøgninger til realisering. 
- Skal der være lokaleleje? 
- Hvordan skal det driftes? 
 
Et møde vedr. dette afholdes den 11. april kl. 17.30, hvor følgende deltager:  
- Bodil Helene Allesen-Holm (kontaktperson FIU) 
- Sanne Flex (Idrætsinspektør Frederiksberg Idrætspark) 
- Andreas Kløv (FIF Atletik og Motion)  

- Tina Øreskov (FIF Atletik og Motion) 
- Mansoor Siddiqi (Parasport Frederiksberg) 
 

Udstyr m.m. 
 
El-tidsanlæg 
Vi har nu fået flightcase, som gør at udstyret kan opbevares forsvarligt. Der 
er hjul på kasserne således at de kan køres ud og sættes op når der er 
stævne. El-tidstagningsudstyret har fået sit eget rum, som kun kan låses op 
af personalet.  
SF fortæller at der er selvrisiko på ca. 2000 kr. samt at hvis der opleves 
defekt ved udstyret skal dette meddeles SF hurtigst muligt.  
 
Parasport Frederiksberg har valgt at købe sine egne computere til at køre 
programmet til El-tidstagning, da de er ved at udvikle noget software som 
kan gøre det muligt at få resultaterne automatisk på racerunning.dk.  

FIF Atletik og Motion kører deres egne tests for at lære systemet at kende 
hvilket Parasport Frederiksberg også gør. 
 
Lys på banen 
SF fortæller at der før jul var noget økonomi i overskud som blev brugt på at 
få bedre lys på banen.  
 
Højdespringsmåtte 
Forespørgsel fra FIF Atletik og Motion om at få en ny højdespringsmåtte 
samt en målepind. Højdespringsmåtten bliver skrevet på ønskelisten, mens 
målepinden købes af SF. 



 
Sargen 
MS gør opmærksom på at sargens magneter ikke er så effektive mere som 
de har været og beder SF om at tage op med gardnerformanden, Pia? For at 
få det løst og at hele sargen er på plads til det første atletikstævne på 
stadion.  
 

Evt og næste møde 
Der blev diskuteret vedr. fordelingsplanen til kastegården og det blev 
understreget at fordelingen sker igennem IU, hvorfor IU beder AU om at 
komme med en oversigt over hvornår atletikklubberne bruger kastegården.  
Derudover skal der laves et regelsæt for hvordan kast skal foregå i 
kastegården.  
 
Der blev ikke sat nogen dato på næste møde, men da det skal være før den 
25. april foresloges det at det bliver onsdag d. 18. april 19.15. AK samt 
Kamilla Ryding bedes bekræfte dette. 

 
Referent: 
MS, d. 24. marts, 2018. 
 

 
 
 
 


