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Referat:  Basketballudvalgsmøde 
                        
Tid og sted:  Mandag d. 29. maj 2017, kl. 19:00                
  Falcons klublokale i Büllowsvejhallen 
 
Til stede:   VLI: Jette Eiland via telefon 

CBS: Hatice Koc & Asbjørn Knudsen 
Falcon: Marius Hansen 
Formand: Christian Vinther (Falcon) 
Idrætsudvalget: Berit El-nasser 

                       
                                                                                         
DAGSORDEN: 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt af alle. 

 
 

2. Halfordeling 2016/2017 
Generelt: Der blev afholdt et møde allerede den 22. maj 2017 kl. 19:00 
i Falcons klublokale i Bülowsvejhallen, hvor haltiden diskuteret og 
fordelt, men da det ikke blev afviklet under korrekte forudsætninger 
blev mødet annulleret. 
 
Der er tildelt mere tid til basketball i Hermeshallen. Eftersom Falcon 
har oplevet en kraftig vækst i de seneste fire år, har FIU haft en dialog 
med Falcon og flere andre klubber omkring udnyttelsen af denne. For 
basketball har det hovedsageligt været med tanke på at optimere 
hallen i forhold til de yngste. Der er i forhold til tidligere forsvundet en 
times træning på Nyelandsvej lørdag fra 9:00-10:00 jf. oversigten. 
 
VLI: Er med forbehold for at Johannesskolen ofte er aflyst og banens 
ikke helt optimale tilstand tilfredse med mængden af træningstid. 
 
Fra VLIs side er der ønske om at der på væggen bag kurvene kan 
opsættes måtter som kan afbøde evt. fald, når der afsluttes på kurven i 
høj fart. 
 
Vedtaget: Samme tider som sæson 16/17.  
 
 
CBS: Påpegede at træningstiden ofte starter senere end kl. 16:00 på 
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Nyelandsvej, hvor basketball har træning og beder Falcon om så vidt muligt at starte træning 
fra kl. 16, således at CBS kan afslutte deres sene træning tidligere. 
 
Det er lykkedes at fastholde tiden om tirsdagen i hallen på Nordens Plads til Basketball, som 
således fortsat kan udnyttes af CBS. Tiden var ellers i fordelingsnøglen fra IU tildelt FC 
Lolland-Falster. FC Lolland-Falster er i stedet tildelt tid om mandagen samme sted. 
 
Vedtaget: CBS får en halv times træningstid ekstra mandag og onsdag på Nyelandsvej som 
Falcon afgiver. Træningen for CBS starter således kl. 19.00 mandag og onsdag for CBS.  
 
Desuden får CBS træningstid fredag aften kl. 19:30-21:00. 
 
 
Falcon: Falcon vil så vidt muligt forsøge at starte træningstiden allerede kl. 16:00 på 
Nyelandsvej. Dog med det forbehold, at ikke alle hold vil kunne træne i det tidlige tidsrum, da 
børnene enten skal afleveres af forældre, som endnu ikke har fri eller selv skal transportere 
sig fra til hallen. Efter skolereformen har en del af børnene sent fri (dvs. kl. 15:30-16:00). 
Mange af børnene går ikke på den skole de træner på, og en del børnene er fra Københavns 
Kommune, og har derfor længere transporttid. 

 

Vedtaget: Falcon får den til basketball tildelte tid i Hermeshallen.  
 
Falcon afgiver tid til CBS på Nyelandsvej som beskrevet ovenfor og mister som udgangspunkt 
en time lørdag formiddag på Nyelandsvej fra 9:00-10:00 grundet skolens politik. 
 

 

Falcon og CBS: Aftalen om at CBS og et af Falcons Herrehold (formentlig herre 1) træner 
sammen 1 gang om ugen i off season i Bülowsvejhallen fastholdes.  
 
Hverken Falcon eller CBS forventer at kunne udnytte den sene træningstid fredag aften kl. 
21:00-22:30. Falcon har i forvejen træningstid fredag aften i to andre haller, mens CBS ikke 
tror på at de kan få nogen af deres medlemmer til at træne på det pågældende tidspunkt. 
 
Der kan evt. etableres en åben træning i tidsrummet, som kan benyttes af begge klubber. 
Skulle der være mulighed for at udnytte tidsrummet bedre er basketudvalget åbent for 
forslag. 

 
 

3. Evt. 
Der blev fra CBS 1. divisions dameholds side ytret ønske om en ordning på samme måde som 
på herresiden, hvor der er plads til at træne sammen i off season. Når Falcons træningstid af 
planlagt vil muligheden blive undersøgt. 

 
Selvom fordelingsnøglen er forbedret viser det sig at, der fortsat er enkelte 
uhensigtsmæssigheder. F.eks. er der ikke indregnet at Divisionsholdene kan træne på fuld 
bane på noget tidspunkt, med mindre det foregår på Nyelandsvej. Christian Vinther 
undersøger og kommer med et forslag til en opdatering af fordelingsnøglen i løbet af 
efteråret, når træningsplanlægningen er på plads og træningerne er gået i gang, for at 
fordelingsnøglen så vidt muligt afspejler virkeligheden. Praktikken omkring træning i 
Hermeshallen kendes endnu ikke. 


