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Referat af: 
Fodboldudvalgsmøde 
 
Tid og sted: 
Mandag d. 8. februar 2016, 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) 
Thomas Staalager (CBS) 
Henrik Løndal, FIU (HL) 
 
Ikke-tilstede: 
Frank Jørgensen (FC Frederiksberg) 
Casper Adbulrahman Bjarnøø (FC Hermanos) 
Torben Lorentzen (IU) 
 
Dagsorden 
1 Godkendelse af dagsorden 
2 Drøftelser om aktiviteter hen over sommerferien set i lyset af udskiftning af 
kunstgræs (K1-K3) 
3 Drøftelse af fordelingsnøgle 
4 Eventuelt 
 
I referatet bruges ”FodU” som forkortelse for Fodboldudvalget. 
 

1 Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt. Formanden adspurgte alle tilstedeværende 
repræsentanter for klubberne om de havde mandat til at stemme i tilfælde af, 
at det blev nødvendigt. Alle nikkede. 
 
HL orienterede om udskiftning af kunstgræs på K1, K2 og K3, som vil blive 
foretaget i løbet af skolesommerferien med start i uge 26. Varigheden af 
arbejdet kunne ikke præciseres yderligere. 
Klubberne spurgte til adgangsveje i forbindelse med udskiftningen af 
kunstgræs på K1-K3. KB opfordrede til at der ville blive udvist størst mulig 
fleksibilitet fra FGV omkring brugen græsbaner i forhold til den periode de 
normalt bliver holdt fri af aktiviteter. Fodboldklubberne vil være indstillet på, 
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at vedligehold af samme grund ikke vil være på helt samme ellers høje niveau som banerne ellers 
vedligeholdes på. Det vil være klubbernes opfordring at tage det mest nødtørftige, fordi der i 2016 er 
en særlig problematik med nedsat kunstgræskapacitet. 
 
HL orienterede om, at indkøb af ekstra mål til fodboldbanerne var blevet imødekommet og sat i 
værk, så de forventeligt ville kunne tages i brug fra ultimo marts. Klubberne gav udtryk for, at det var 
positivt med indkøb af de ekstra mål. Der blev dog udtrykt tvivl om det opgivne antal af mål til indkøb 
og deres placering også stemte overens med tidligere udmeldinger, jf. mail á 17. maj 2015 fra JA til 
FIU’s administration. Supplerende indkøb vil være tænkeligt, evt. i forbindelse med udskiftning af 
kunstgræs. 
 
FodU havde en debat om overskydende mål i Frb IP som klubberne fortsat gerne så blive flyttet til 
JJV. Desuden ønskede klubberne, at det blev undersøgt om det fastlåste 11m-mål ved hegnet ved 
brandvejen kunne komme i spil på én af banerne. KB savnede svar på spørgsmålet om, hvor vidt man 
som klub selv kunne supplere til antallet af mål, hvis man er villig til at bruge ressourcer på dette. KB 
udtrykte et ønske om flere 3m-mål. 
 

2 Drøftelser om aktiviteter hen over sommerferien set i lyset af udskiftning af kunstgræs (K1-
K3) 

Med den planlagte udskiftning af kunstgræs på K1-K3, så ville der kunne være udfordringer med at 
finde plads til diverse sommeraktiviteter (fodboldskoler, camp, stævner m.m.). I første omgang så det 
ud som om der kunne være særlige udfordringer i uge 26+27. FA2000, KB og FB prøver at udarbejde 
en løsning. 
Klubberne ville vurdere om Nandrupsvej kunne bruges som aflastning. Der er dog ikke 11m-mål på 
Nandrupsvej, så klubberne vil om nødvendigt indgive ønske om midlertidig flytning af mål til 
Nandrupsvej samt brug af Frederiksberg Idrætspark til sommeraktiviteter. Klubberne mente, at det 
burde kunne lade sig gøre at tage græsbanerne i brug. I forbindelse med KB’s afholdelse af Audi Cup 
holdes Frederiksberg Idrætspark i baghånden til brug om fredagen kl. 8-18. Der er 
turneringsafslutning i uge 25. 
 

3 Drøftelse af fordelingsnøgle 
JA gennemgik sit udkast til en justering af fordelingsnøglen for fodbold hvilket udgjorde 
udgangspunktet for en efterfølgende drøftelse i udvalget, herunder en række teknikaliteter 
(aldersgrupper, tidspunkter, fordelingsnøgletal). Hermed følger en række overordnede 
synspunkter/meningstilkendegivelser fra klubberne om justeringen af fordelingsnøglen: 
 
FA 2000 opponerede mod, at en række elitehold får halv tildeling om vinteren i forhold til sommer i 
modsætning til en række breddehold, der har får samme tildeling hele året. 
JA vurderede, at der dels var en nedre grænse for hvor lidt man kunne tildele hold og at det i øvrigt 
fra tidligere havde været en del af en række kompromisser fra tidligere justeringer af 
fordelingsnøglen. 
 
CBS betonede vigtigheden af, at tingene så vidt muligt skulle gøres konsekvent, herunder tildeling om 
sommeren og vinteren. Ser godt at det kan gøres konsekvent 
 
VLI vurderede, at udkastet til en justering umiddelbart virkede fornuftigt. Tilsluttede sig synspunktet 
om, at en klub som VLI uden elitehold, kan miste meget, hvis alle breddehold får halveret deres 
tildeling med en i forvejen lavere tildeling.  
JA vurderede, at der uanset hvad forventeligt vil skulle laves en ny vintertildeling fra vinteren 2018 
pga. omlægning af naturgræsbaner til kunstgræsbaner. 



Frederiksberg Idræts Union Side 3 / 4 

 
 
FA 2000 gav udtryk for at opleve mange tommer baner hen over vinteren, hvilket kunne være en 
konsekvens af, at mange af breddeholdene ikke træner så meget om vinteren. Tider som 
eliteholdene ville kunne bruge. 
JA gentog, at det var en del af et større tidligere kompromis, hvor man gerne ville tilgodese 
breddeholdene 
 
KB bekræftede, at det var en del af et kompromis og mente desuden ikke, at det ville gøre den store 
forskel om man justerede således, så alle hold ville blive beskåret på samme måde i overgangen fra 
sommer til vinter. 
 
FA gentog synspunktet, at alle bør beskæres på samme måde. Det kunne ikke være rimeligt, at 
eliteholdene først bliver beskåret 50% og dernæst yderligere 50%. 
 
VLI mente, at pga. klubbernes forskellighed, så vil det også kræve en gradueret beskæring. Klubber 
uden elite bliver hårdere ramt, hvis de oplever en halvering af fordelingsnøgletal i denne 
sammenhæng. 
 
FA ville først og fremmest gerne sikre en bedre udnyttelse af banerne hen over vinteren. VLI 
erkendte, at de i perioder ikke var så gode til at anvende tider i perioden november-januar, men så 
ikke noget til hinder for FA skulle afholde sig fra at kontakte VLI med henblik på en aftale om brug af 
nogle af disse mindre anvendte tider. 
 
JA konkluderede, at alle klubber oplever, at der er tomme bane, men at klubberne internt selv 
kan/bør/skal løse dette når det gælder særlige tidspunkter. 
 
FA 2000 ønskede, at der blev foretaget en beregning med og uden en halvering af fordelingsnøgletal. 
 
CBS - der med egne ord - var med på nådens brød omkring fordelingsnøglen og tildeling af tid på 
banerne havde pga. tildeling på sene tidspunkter erfaret, at mange baner reelt var tomme efter kl. 
21.00. Klubben vil gerne træne mere på ydertider og håber at kunne komme til det. 
JA anerkendte, at der var mange udfordringer, herunder bl.a. hvordan skal CBS indgå i 
fordelingsnøglen og baneplanen. FA 2000 ser gerne, at CBS skal indgå i fordelingsnøglen. 
 
KB vurderede, at klubberne på trods af forskellige strukturer, er i en situation, hvor 75 % af 
fodboldspillerne (børn og unge) er tidligt færdige med træning, hvorfor der på de senere tidspunkter 
vil være noget ledig tid at finde. Man kunne finde en intelligent måde at løse dette på, så der kan 
planlægges med ydertiderne til CBS. Klubberne må dog selv bære ansvaret i en vis udstrækning indtil 
der etableres flere kunstgræsbaner. KB tilsluttede sig, at der bør foretages beregninger og evt. 
justeringer for at gøre fordelingsnøglen nemmere at forstå og redegøre for også eksternt. 
 
FB var som udgangspunkt ikke uenig i en stor del af de fremlagte synspunkter, om end det blev en 
anelse sort-hvidt og svært at forholde sig til, hvornår der er ledige baner og nedsat brug. Det var FB’s 
påstand, at der i perioden februar til medio november var svært/så godt som umuligt at finde ubrugt 
kapacitet i ”primetime” og indtil omkring kl. 21, hvorfor det kun er i december og januar, der reelt er 
potentiale for at finde ledig tid. 
 
FA mente, at baner med økonomisk fordel kunne udlejes i vinterperioden. 
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JA udtrykte forståelse for, at det kan være interessant at få en beregning af konsekvensen af den 
drøftede justering, men var også bekymret for om det ville blive styrende for det videre arbejde, hvor 
klubberne hver især ville søge justeringer, der på den korte bane tjente egne interesser. Justeringen 
af fordelingsnøglen skulle gerne foregå fra et helikopterperspektiv til fælles gavn for fodbolden. JA 
havde dog forståelse for synspunkterne. 
 
KB mente, at ville kunne blive følelsesladet med beregning. Det var vigtige principper og yderst vigtigt 
at finde en måde at tilrettelægge en beskæring af fordelingsnøgletal (den absolutte timetildeling til 
de enkelte hold, red.) overgang fra sommer til vinter. KB forventede dog små udsving ved beregning. 
 
Klubberne havde en drøftede af den situation, hvor man som klub har opretholdt sit samlede niveau 
(af antallet af gennemførte turneringshold) og man deraf vil blive tildelt samme mængde tid.  
 
JA opsummerede debatten med et tilsagn om at ville foretage en beregning med de to forskellige 
måder tildele/beskære tid sommer og vinter, men med et øje på, at der er en nedre smertegrænse 
for de små klubber. Det vil desuden skulle undersøges, hvordan FodU og IU har håndteret og 
formuleret retningslinjer/regler for konsekvens af at man har opretholdt sit niveau for 
fordelingsnøgletal. 
 

4 Eventuelt 
 
KB udtrykte stor utilfredshed med situationen omkring snevejret midt i januar måned (startende 
onsdag d. 13. jan.). Det var uacceptabelt, at der først mandag blev gjort noget ved K1-K3, KB ønskede 
ikke at stå model til den slags. Det var naturligvis samme problematik uanset hvilke baner man starter 
med at rydde og hvilke baner man måtte ende med ikke at få ryddet. KB havde pga. sin licensstatus 
modtaget en påtale af DBU, hvorfor KB nu skal levere en plejeplan for ikke at risikere, at licensen er 
på spil. KB vil gerne medvirke til at sikre, at baner er klar til brug og eksempelvis stå for saltning i det 
tilfælde, at FGV ikke har tid. KB har oplevet at få nej til dette, selv om det ville blive foretaget med 
samme metode. 
 
FB rettede en kritik af den mangelfulde information fra FIU/FGV om snevejr. Klubberne får for sent 
besked, hvorfor det er ønsket, at der på et tidligere tidspunkt udsendes information, gerne som en 
indikation på hvilken vej tingene vil gå omkring rydning eller mangel på samme. Det er alt for sent 
først at få besked midt på eftermiddagen, hvor trænerne og holdene mere eller mindre er ved at 
møde ind. FB opfordrer FIU til at være mere fremme i skoene omkring information i relation til 
snevejr 
 
Skiltet på K4, hvor der står B1 ønskes taget ned. 


