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Referat af: 
Fodboldudvalgsmøde 
 
Tid og sted: 
Mandag d. 16. november 2015, kl. 17.30 i Frederiksberg-Hallerne 
 
Tilstede: 
Jørgen Andersen (formand, JA) 
Keld Jørgensen (KB) 
Martin Busk (FB) 
Morten Christophersen (VLI) 
Carl Christian Lindgren (FA 2000) 
Torben Wilhelmsen (FC Frederiksberg) 
Thomas Staalager (CBS) 
Casper Adbulrahman Bjarnøø (FC Hermanos) 
Torben Lorentzen (IU) 
Henrik Løndal, FIU (HL) 
 
Dagsorden 
1 Godkendelse af dagsorden 
2 Præsentation af Karina Sefron, centerleder Frederiksberg-Hallerne 
3 Meddelelser fra formanden 
4 Drøftelse af fordelingsnøgle 
5 Meddelelser fra klubberne 
6 Arrangementer 2016 
7 Fordeling af Frederiksberg Idrætspark 
8 Information om ny belægning på K1-3 
9 Evaluering af 3-ugersskema 
10 Vinterturnering 2016 
11 IU-tildeling af tid i Frederiksberg Idrætspark til BK Favoritten 
 
I referatet bruges ”FodU” som forkortelse for Fodboldudvalget. 
 

1 Godkendelse af dagsorden 
Formanden meddelte, at pkt. 2 ville udgå pga. afbud fra Karina Sefron. Derefter blev 
dagsorden godkendt. 
Formanden  spurgte alle tilstedeværende repræsentanter for klubberne om de havde 
mandat til at stemme i tilfælde af, at det blev nødvendigt. Alle nikkede. 
 

2 Præsentation af Karina Sefron, centerleder Frederiksberg-Hallerne 
 

3 Meddelelser fra formanden 
Formanden meddelte, at FIU’s anmodning om udvidelse af lystændingstid 
(videresendt til af Kultur- og Fritidsafdelingen til Byggesagsafdelingen) var blevet 
trukket tilbage, da man ønsker at afvente efterspil af en sag om lystænding i Hillerød 
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Kommune. 
 
Udskiftning af kunstgræsbelægning på K1-3 forventes at blive udført hen over sommeren 2016 med en 
varighed på 12 uger. 
 
FIU’s administration har hen over efteråret haft rykket for svar fra Kultur- og Fritidsafdelingen vedr. indkøb og 
drift af ekstra fodboldmål på banerne ved Jens Jessens Vej. Der foreligger ikke afklaring på nuværende 
tidspunkt. FIU’s administration har tilkendegivet, at det er muligt, at der vil kunne findes midler til bidrag til 
indkøb. KB rettede opmærksomheden på Folkeoplysningspuljen, som kunne overvejes at søge. FB betegnede 
det som ”utilfredsstillende” og ”uforståeligt”, at der fortsat ikke var sket noget i denne sag. 
Udvalget drøftede flytning af de to ekstra 11m-mål fra Frederiksberg Idrætspark og til Jens Jessens Vej. FB og 
FA 2000 sørger respektive for at flytte et mål hver. KB spurgte til om man selv måtte tilvejebringe og stille mål 
op. JA undersøger dette forhold. 
 
Opgave: Ansvar: 
Opfølgning på indkøb og drift af mål FIU’s administration 
Flytte mål fra idrætspark FA 2000 + FB 
Undersøge/ansøge Folkeoplysningspulje ? 
KB – opstilling af Egne mål på kunst JA / ( KJ har modtaget svar den  19.11 ) 
 

4 Drøftelse af fordelingsnøgle 
Formanden gennemgik kort det udsendte materiale, hvor de mest markante ændringer i justeringsforslaget 
tog udgangspunkt i de ændringer i måden at kampe afvikles på (eksempelvis afskaffelse af 9m-fodbold). 
Formanden bad derefter de tilstedeværende kommentere udkastet til en justering. 
FA 2000 ønskede, at den endelige baneplan afspejlede de hold, der blev tildelt perioder i forhold til 
fordelingsnøglen. Eksempelvis KB’s/FCK’s U17- og U19-hold. KB anførte, at disse hold er tildelt træningstid på 
KB’s egne baner og disse baner medregnes i tildeling i forhold til kapacitet. 
KB gjorde det klart, at man ikke ser nogen grund til ændre på fordelingsnøglen. Der bør i højere grad tilstræbes 
en permanent tildeling/baneplan for at skabe størst mulig stabilitet for klubberne til planlægning og udvikling. 
CBS gav udtryk for et ønske om at inddrage data fra optællinger i det videre arbejde, da de ofte oplever frie 
baner i ydertimerne, hvor man på trods af kun at være tildelt én bane, men ofte kan bruge to eller tre. 
VLI spurgte til, hvordan forløbet ville blive i forhold til at justere fordelingsnøgle og udfærdige baneplan. VLI 
ville desuden gerne have regnet konsekvenserne af justeringer gennem. Formanden gennemgik mundtligt et 
udkast til en drejebog for et forløb hen over vinteren og foråret 2016. 
FC Hermanos blev orienteret om, hvordan nye klubber indgår i den koordinerede tildeling af tid med 
udgangspunkt i det som Folkeoplysningsudvalgets havde lagt for grund i forbindelse med godkendelsen af 
klubben. Klubben vil skulle træne på en skolebane og vil kunne blive tildelt tid til kampe på Jens Jessens Vej. 
FB anførte, at kontinuitet var central. Enighed i at baneplanen som udgangspunkt skal afspejle dem, der får 
tildelt tid. FB påpegede, at alle klubber kunne pege på de andre klubber i forhold til, at tid ikke blev udnyttet. 
Alle klubber kunne også pege på sig selv i denne sammenhæng. Ingen gik ram forbi. 
JA påpegede, at det tidligere havde været besluttet, at klubber selv var ansvarlige for at finde plads til optag af 
flere medlemmer/oprettelse af hold. Omkring en overordnet struktur, så ville JA tilstræbe, at sommer- og 
vinterplan var så ens som mulig, om end det med Frederiksberg Idrætspark ville være svært. JA mente, at det 
ville være formålstjenesteligt, at alle hold tog forslaget om en justering af fordelingsnøglen, inkl. kommentarer 
med hjem og man mødtes indenfor kort tid, hvor eneste punkt på dagsordenen var ”vedtagelse af 
fordelingsnøgle”, da denne efterfølgende ville skulle godkendes af FIU’s Idrætsudvalg. 
KB pointerede, at kunstgræsset allerede er godt udnyttet og der var to måder man kunne regulere på. Man 
kunne enten anlægge flere baner/omlægge nuværende naturgræsbaner til kunstgræsbaner eller klubberne 
fælles kunne sætte ambitionerne ned for at sikre bevarelse/forøgelse af kvalitet. Turde sige, at man med 
udgangspunkt i de nuværende rammer ikke kan tage nævneværdigt flere spillere ind, hvis man vil kunne 
tilbyde kvalitet. 
FA 2000 ønskede, at man via god tilrettelæggelse og tilstrækkeligt med baneplads kunne sikre fastholdelse, 
men også at en justering af fordelingsnøglen skulle tage højde for, at der siden seneste justering og baneplan 
er kommet tre nye årgange til. 
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Det var KB’s synspunkt, at det var svært at se, hvordan der skulle kunne blive fundet plads til flere 
fodboldspillere i eftermiddags- og tidlige aftentimer. Klubberne bør undlade at skubbe til og udfordre 
hinanden om at optage flere medlemmer end der kan findes plads til i de nuværende rammer, men i stedet 
holde niveauet og sikre kvalitet. 
FA 2000 mente, at det var nødvendigt at se kritisk på brugen af fodboldbanerne. Det var FA 2000’s oplevelse, 
at det var svært at blive ved med at forsvare overfor trænere, at banerne blev brugt som de gjorde med den 
nuværende plan. 
FB erklærede sig enig med KB. Det havde været et bevidst valg af FB at holde igen med medlemmer, fordi det 
var svært at finde plads. 
VLI var selv påpasselige med at optage mange nye medlemmer. Klubben havde faktisk undladt at indlemme 
hele hold. 
For CBS var selve baneplanen central, men oplever ingen problemer med at finde tid efter kl. 21. 
 
JA opsummerede debatten og konkluderede, at der måtte siges at være to spor at følge. Ét hvor 
fordelingsnøglen bliver gennemgået mere indgående og herefter revideret og ét hvor man foretager mindre 
justeringer, men ellers fastholder fordelingsnøglen. Omkring ungdom skal det defineres, hvor mange 3m-, 5m- 
og 7m-hold, der skal til for at blive tildelt perioder. 
JA udfærdiger en mere detaljeret nøgle og indkalder til møde om nødvendigt. På af tilbagemelding fra de 
tilstedeværende mente JA, at det var nødvendigt med et møde mere med afholdelse i januar måned, så IU kan 
have behandlet nøglen inden 15. feb. 
 
Opgave: Ansvar: 
Udkast til justering af fordelingsnøgle JA 
Indkalde til nyt møde JA 
 

5 Meddelelser fra klubberne 
FA 2000 meddelte, at de havde fået rapporter fra trænere, der havde haft konflikter med en træner i KB, især 
om brug af mål. KB bad om mere information (navn) for at kunne rette henvendelse til vedkommende og få 
oplysninger fra denne part. FA 2000 ønskede i denne sammenhæng, at mål blev nummereret, så det var 
nemmere at anskueliggøre, hvor de enkelte mål hørte til og så man kunne undgå, at det bare blev dem, der 
kom først ud på banen. 
I forlængelse af dette konstaterede klubberne i fællesskab, at der ofte var problemer med trafik på banerne 
som greb forstyrrende ind i aktiviteterne. Særligt omkring nogle af hjørnerne på K1 var det slemt. 
FB ønsker enighed, skrive ud til trænere, god tone, vigtig målfordeling 
Ingen meddelelser fra VLI, CBS, FC Frederiksberg, KB 
 

6 Arrangementer 2016 
Deadline for at indgivne arrangementer blev sat til d. 1. december 2015. Det kan blive nødvendigt at se på KB’s 
stævne i tilfælde af omlægning af underlag på kunstgræsbaner. KB spurgte til om man allerede nu kunne få en 
vurdering af FGV vedr. en kortere lukkeperiode for banerne end de normalt seks uger. 
 
Opgave: Ansvar: 
Henvendelse til FGV JA/FIU 
 

7 Fordeling af Frederiksberg Idrætspark 
FA 2000 havde fremført et forslag til en justering af planen i Frederiksberg Idrætspark, med et bytte med FB. 
Dette forslag kunne FB ikke tilslutte sig. FB og KB drøfter et forslag til justering. Deadline d. 1. december 2015. 
Opgave: Ansvar: 
Drøfte eventuel justering KJ/MB 
 
 

8 Information om ny belægning på K 1-3 
Punktet har været drøftet under pkt. 3 
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9 Evaluering af 3-ugersskema 

CBS oplevede det ikke som et stort arbejde at udfylde skema. Det havde gjort det nemmere for CBS at 
navigere i forhold til at finde tid til kampe. Kan dog godt sætte sig ind i, at det for store klubber er en stor 
opgave, men CBS havde i treugers-perspektivet fået mange forhåndspejlinger om tid de havde kunnet bruge til 
i bedre tid at placere kampe. 
FB gjorde det klart, at det for FB stadig ikke var brugbart og det var en stor administrativ opgave. 
FA 2000 brugte også meget tid på at udfærdige skemaet. Klubben så gerne, at man kunne bruge uge 2+3 
bedre. På kampniveau havde det på nogle punkter været brugbart, men ikke i forhold til det tidsmæssige 
forbrug. 
VLI havde i en vis udstrækning kunnet bruge skemaerne til at løse problemer med placering af kampe. Der 
havde været et mismatch mellem skemaer og VLI’s aktiviteter placeret af DBU København. 
KB syntes, at det var ærgerligt med så stort et ressourceforbrug pga. det yderst begrænsede udbytte. Udbytte 
stod ikke mål med indsats. KB anførte, at det var en gentagelse af, hvad klubben tidligere havde givet udtryk 
for og klubben gør det kun fordi den skal. KB savner, at der bliver lyttet til FodU og de ting, der har været bragt 
frem ved hidtidige evalueringer. 
FodU indstiller til IU at drøfte den situation FodU er i med at skulle indlevere treugers-skemaer. 
FB redegjorde for hvordan man i en mail á 26/10 henvender sig til FIU’s administration med en beskrivelse af, 
hvordan strukturen i aktiviteter er løsere hen over vinteren, inkl. en anden intern måde at koordinere kampe 
på ligesom at den ugentlige træningsplan ruller fra uge til uge uden ændringer pga. fravær af midtugekampe. 
FB havde derfor bedt om at blive fritaget for at indlevere skemaer ugentligt, men havde fået svar fra FIU’s 
administration om, at det ikke kunne efterkommes. FB fandt det ”ubegribeligt”, at man har valgt at fastholde 
proceduren. 
HL redegjorde for, at man i FIU’s administration var opmærksom på, at vinterperioden var anderledes. Det var 
dog stadig nødvendigt med kendskab til aktiviteter især i weekender, hvor der skulle disponeres 
omklædningsrum til udehold og besvares henvendelser fra brugere om placering på baner m.m. Omkring 
udfordringer med forespørgsler og tilbagemelding til trænere med kort varsel omkring træningskampe, så ville 
denne bare skulle håndteres i FIU’s administration i uge 1 i stedet for i klubben. FB mente, at dette ville 
medføre en stor opgave med at opdrage trænere til at skulle finde ud af at navigere i denne procedure. HL 
tilkendegav, at det ikke adskilte sig fra den nuværende procedure, hvor det godt nok primært er klubberne, 
der henvender sig, men hvor der også havde været trænere. FIU’s administration vil medvirke til at sikre hurtig 
tilbagemelding vedr. aktiviteter i uge 1. Proceduren med indmelding er den samme med indlevering på 
ugentlig basis for de kommende tre uger. 
KB så gerne, at man i FIU’s administration/bestyrelse skabte endnu mere klarhed om formålet med denne 
procedure. 
FC Hermanos kunne godt se, at det primært var til gavn for de små klubber, mens det var en stor opgave for de 
store klubber at udføre. 
JA opsummerede med, at klubberne ellers var gode til at koordinere brug af baner og ikke mindst hjælpe 
hinanden, når man havde fået placeret en kamp forkert eller for meget. 
 
Opgave: Ansvar: 
Henvendelse sendes til IU TL tager de faldne kommentarer med til IU 
 

10 Vinterturnering 2016 
 

11 IU-tildeling af tid i Frederiksberg Idrætspark til BK Favoritten 
Der var enighed i udvalget om, at den administrative tildeling af tid til BK Favoritten var i modstrid med 
forretningsgangene i FIU. Udvalget udtrykte undren over den måde, hvorpå FIU’s administration havde 
koordineret tid udenom FodU. Det er FodU’s ønske, at proceduren bliver tydeliggjort og der er klare 
spilleregler omkring dette. FC Hermanos udtrykte særlig undren, da de havde fået besked om, at man skulle 
rette henvendelse til FodU og det var i dette forum, at tid til aktiviteter blev koordineret. 
 
Opgave: Ansvar: 
Henvendelse sendes til ? IU /JA tager kontakt til Bodil Samt TL tager den med i IU 
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12 Evt. 

Brug af Frederiksberg Stadion blev drøftet. KB mente, at det var almindelig god kutyme, at turneringskampe 
kom før træningskampe. FA kigger på omlægning af egne kampe. Det kan løse nogle af de ting, der skal løses. 
JA koordinerer brugen af Frederiksberg Idrætspark med Sanne Flex. Deadline for at indsende aktiviteter i 
idrætsparken er 1. december 2015. 
 
 
Opgave: Ansvar: 
Oversigt over aktiviteter i Frb. IP Alle – deadline 1/12 
 
 
FC Hermanos takkede for pæn modtagelse i udvalget. 

 
 

Referent: Jørgen Andersen + Henrik Løndal 


