Referat Atletikudvalgsmøde den 1. februar 2017
Tilstede: Arne Windtberg (SAGA, Anne Møller (FIF-Atletik) og Mansoor Siddiqi (Parasport
Frederiksberg)
Afbud: Kamila Ryding (Parasport Frederiksberg)
1. Referat godkendt
Ingen anmærkninger
2. Status på Vintertræningen
Det er gået rigtig godt, med kun enkelte episoder hvor misforståelser er blevet afklaret. Vi
opfordrer derfor igen alle klubber om at informere trænere og hold om at det er
sameksistens og at vi alle har en interesse i at få det til at fungere bedst muligt, da det
åbner flere døre.
Efter påsken går sommertræningensperioden i gang og efter efterårsferien går
vintertræningsperioden i gang. Påsken ligger dog sent i år, så måske skal dette drøftes da
atletik og Parasport Frederiksberg begynder udetræningen i marts måned.
3. El-tid
Vi har fået 100.000 fra Nordea Fonden samt 100.000 kr. fra Frederiksberg Fonden –
derudover har FIF Atletik og Parasport Frederiksberg samlet ca. 24.000 kr. på en Smsindsamling imellem jul og nytåret 2016.
Der er kommet to tilbud. Henholdsvis 299.000 dkk og 250.000 svk. Det svenske tilbud har
false start system hvilket det andet ikke har, men til gengæld kender vores el-tidtagere det
dyre system bedst.
Der skal den 25. april holdes møde med IC-Result om at få det endelige tilbud
konkretiseret.
FIF og Parasport Frederiksberg skal hver især finde 3-4 personer som i løbet af august skal
læres op i at anvende systemet, Sanne Flex har også ønsket at 2 fra stadionpersonalet også
oplæres i at sætte tidsanlægget op.
4. Indendørs atletikhal
Atletikudvalget har dagsdato holdt møde med direktøren for FIU, Gladsaxe kommune,
Dansk Atletik Forbund (DAF) og DIF omkring tiltag for at lave en indendørs atletikhal til
vintertræningshal på tværs af kommunegrænser.
Gentofte overvejer at bygge en ny ishockeyhal, hvorfor grunden til den gamle ishockeyhal,
vi stå tom, her kunne der godt tænkes i en ny atletikhal.
Man blev på møde enige om at DAF skulle behandle dette emne i deres bestyrelse.
Hvorvidt dette er sket, har jeg ikke fået nogle meldinger om, på trods at jeg har rykket
dem.
Det ser ud som om at atletikklubberne i Storkøbenhavn selv må tage initiativ til at få de
respektive kommuner til snakke sammen.
Det skal overvejes om vi (FIU’s Atletikudvalg) skal tage initiativ til at indkalde alle atletikklubber for at tage dette emne op.
5. Evt.
Ellers ingen anmærkninger –
Mansoor indkalder til næste møde i 2017

