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Referat af: 
Fodboldudvalgsmøde 
 
Tid og sted: 
Mandag d. 7. marts 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) 
Torben Lorentzen (IU) 
Henrik Løndal, FIU (HL) 
 
Ikke-tilstede: 
Frank Jørgensen (FC Frederiksberg) 
Casper Adbulrahman Bjarnøø (FC Hermanos) 
 
Dagsorden 

1 Godkendelse af dagsorden 
2 Drøftelse af fordelingsnøgle 
3 Eventuelt 

 
I referatet bruges ”FodU” som forkortelse for Fodboldudvalget. 
 

1 Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt. Formanden adspurgte alle tilstedeværende 
klubrepræsentanter om de havde mandat til at stemme i tilfælde af, at det blev 
nødvendigt. Alle nikkede. 
 

2 Drøftelse af fordelingsnøgle 
JA samlede kort op på det før mødet udsendte materiale samt de beregninger 
som FodU’s medlemmer havde udbedt sig i forbindelse med en justering af 
fordelingsnøglen. Herefter blev klubberne bedt om at kommentere på 
(justeringen af) fordelingsnøglen: 
 
FA 2000  

• ønskede en ensartet reduktion fra sommer til vinter gennem hele 
fordelingsnøglen 
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• ønskede at podebanerne skulle indgå i kapaciteten til kl. 19.00 
• spurgte til måden at opgøre kapaciteten af banen på Frederiksberg Slot, hvilket KB forklarede 

med, at det var den aftale man havde om brug 
 
CBS 

• ønskede klarhed om sin status/position i forhold til at indgå i fordelingsnøglen 
• henviste til referater fra seneste gang, hvor fordelingsnøglen havde været justeret (2013) med 

henblik på at afdække CBS status og mulighed for at blive inkluderet fuldt i fordelingsnøglen 
• delte FA 2000’s synspunkt om ens ensartet reduktion fra sommer til vinter  

 
KB 

• indledte med at redegøre for, at man omkring inklusion af klubber i fordelingsnøglen og 
generelt omkring fordeling af tid fortsat havde et princip om, at klubber, der ikke gik tilbage 
heller ikke ville blive beskåret i en tildeling. Med (mere end) fuld udnyttelse af 
banekapaciteten i forhold til klubbernes samlede behov beregnet på baggrund af 
fordelingsnøglen, så ville CBS fortsat ikke kunne blive inkluderet fuldt ud. Det var KB’s 
forventning, at man fortsat fulgte dette princip. JA supplerede med, at CBS i tilfælde af en 
udvidelse af banekapaciteten i stigende grad ville blive inkluderet.  

• KB havde ikke yderligere kommentarer eller ønsker til justeringen af fordelingsnøglen 
 
VLI 

• Påpegede en mindre unøjagtighed i selve fordelingsnøglen, hvilket JA ville få rettet, men 
havde ikke yderligere kommentarer 

 
FB 

• Mente at vide grunden til, at podebanerne ikke indgik i beregningerne til senere end kl. 18.00 
var, at det ikke var hensigtsmæssigt med aktiviteter for de yngste spillere og senioraktiviteter 
lige ved siden af hinanden. Dette blev bekræftet af JA. Det ville give yderligere 5 perioder pr. 
uge at inkludere podebanerne i fordelingen til kl. 19.00. FA 2000 foreslog, at man i stedet for 
at tilrettelægge aktiviteter for de yngste årgange, når der lige ved siden af var 
senioraktiviteter, planlagde med eksempelvis Fodboldfitness eller tilsvarende 
motionsaktiviteter for voksne. 

• FB havde ikke indvendinger mod FA 2000’s forslag ej heller yderligere kommentarer eller 
ønsker til justeringen af fordelingsnøglen 

 
JA 

• Foretog en opsamling af klubbernes kommentarer til afstemning af enighed og som grundlag 
for efterfølgende afstemning om justeringerne til fordelingsnøglen, herunder 
o justering af en række konkrete fordelingsnøgletal 
o i stedet for en reduktion fra sommer til vinter, så vil der ske en ens tildeling både sommer 

og vinter, hvor tildeling af tid i en konkret baneplan vil blive skaleret proportionalt i 
henhold til den givne banekapacitet 

o Podebanerne vil indgå i fordelingsnøglen til kl. 19.00 
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• Afstemning med mundtlig tilkendegivelse om tilslutning/afvisning af forslag om justering af 

fordelingsnøgle: 
For den foreslåede fordelingsnøgle: VLI, KB, FA 2000, CBS, FB 
I mod den foreslåede fordelingsnøgle: ingen 

 
JA renskriver fordelingsnøglen og sender den til IU, der vil behandle denne på sit møde tirsdag d. 15. 
marts 2016 i forhold til endelig godkendelse. JA vil herefter udarbejde et udkast til en baneplan, der 
vil skulle træde i kraft 1. august 2016. Det påtænkte møde i FodU ultimo marts udgår.  
 

3 Eventuelt 
FodU gennemgik oversigten over særlige aktiviteter (camps, fodboldskoler m.m.) og afstemte en 
række forhold og/eller indgik aftaler om yderligere afstemning klubberne direkte mellem. 
 
FB spurgte til kunstgræsbanerne på folkeskolerne, hvor klubben via trænere oplevede, at både udstyr 
som eksempelvis mål, men også selve kunstgræsunderlaget efterhånden var i en mindre god 
forfatning. Det måtte, ud over en nedsat kvalitet i oplevelsen af træning på disse baner, i nogle 
tilfælde karakteriseres som decideret farligt, når mål truede med at falde sammen eller der var huller 
i banen. HL forklarede, at det er skolerne selv (evt. i samspil med skoleafdelingen ved Frederiksberg 
Kommune), der står for banerne, herunder udskiftning af mål og kunstgræs. Klubberne ønsker, at 
problemerne bliver adresseret med henblik på udbedring af mangler samt eliminering af risiko for 
tilskadekomst ved nedslidt udstyr. 
 
FB spurgte til, hvordan det 11M-mål, der (fortsat) står fastlåst til hegnet ved K4 vil kunne komme til 
at blive brugt på banerne. Det vil blive undersøgt. 
 
KB opfordrede til, at man fra alle klubbers side ikke glemmer at arbejde med at sikre, at der ikke 
bliver svinet på banerne med skrald og affald. Husker sine træner og ledere på at gøre en indsats. KB 
udtrykte dog samtidig frustration over, at tingene blev besværliggjort af, at affaldsspande var så små, 
at de hen over en weekend allerede var fyldt op i løbet af lørdagen. KB opfordrede til, at der blev 
gjort noget for at sikre, at brugerne af anlægget let kan komme af med deres affald på en 
hensigtsmæssig måde. De øvrige klubber kunne alle tilslutte sig dette synspunkt. 
 
HL orienterede om udskiftning af kunstgræs på K1-K3. Projektet er i fortsat fremdrift, om end 
Frederiksberg Kommune har valgt at tilknytte en ekstern byggerådgiver, da de vurderer, at særligt de 
miljømæssige forhold er af en karakter, som ikke kan håndteres af kommunens folk suppleret af FGV 
og FIU. Tilknytningen af den eksterne byggerådgiver betyder en ændret køreplan for projektet, med 
bl.a. en forsinkelse af udbud og licitation. Det er dog fortsat kommunens forventning, at tidsplan og 
budget holder sig indenfor det aftalte. Det betyder, at udskiftningen af kunstgræsset fortsat 
forventes startet mandag d. 27. juni og løber herefter i seks uger – dog helt afhængig af vejrliget. I 
anlægsperioden, vil der ikke være adgang til banearealet, hvorfor der bl.a. skal findes en løsning i 
forhold til adgangsveje mellem KB’s anlæg og K4-K5. 
K1-K3 vil efter udskiftningen af kunstgræsset fremstå som de gør i dag med uforandrede 
banestørrelser og opstregning til 11M-baner. Opstregning vil dog blive suppleret med markeringer til 
7M-fodbold. Kantsten og hegn udskiftes/renoveres efter behov. 
FIU’s administration og Frederiksberg kommune anbefaler, at K1-K3 ikke medtages i 
turneringsprogrammet for de første to weekender (13.-14. aug. og 20.-21. aug.) i efterårssæsonen, 
da afslutningen af udskiftningen i høj grad vil afhænge af vejrliget. Det er dog 
forventningen/forhåbningen, at banerne bliver afleveret klar til brug omkring d. 10. aug. 
FIU’s administration er i dialog med FGV om at finde løsninger på fodboldklubbernes behov for baner 
henover sommeren. Udgangspunktet er fortsat, at græsbanerne skal have seks uger ubrudt hvile, så 
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effekten af FGV’s renoveringsarbejde med banerne optimeres. Til planlægningen af opgaven med at 
skabe fornuftig tilgang til baner i opstarten af efteråret har FIU’s administration dog behov for en 
melding om klubbernes planer for træningsopstart efter sommerpausen, herunder med en rimelig 
specifik angivelse af holdniveau. FodU bedes indsamle og fremsende disse informationer til FIU’s 
administration. 
 
HL orienterede om supplering af fodboldmål på Jens Jessens Vej, hvor der som tidligere udmeldt  
med tilskud fra Frb. Kommune og FIU vil blive indkøbt ekstra fodboldmål til anlægget. Det er blevet 
prioriteret at købe mål af bedste kvalitet, hvorfor der i den første bestilling ikke har været midler til at 
købe alle de ønskede mål. Kunstgræsbanerne kan dog blive suppleret med mål, så det vil svare til den 
målpakke, der tidligere har været kommunikeret om. Målene forventes leveret i uge 11, hvorefter 
anlægget vil have følgende målpakker på kunstgræsbanerne: 
 
 3-mands mål 5-mandsmål 7-mandsmål 11-mandsmål 
Kunstgræsbane 1 4 8 4 2 

- 2 4 8 4 2 
- 3 4 8 4 2+2 = 4 
- 4 4 8 4 2+2 = 4 
- 5 4 8 4+2 = 6 2 

Podebaner 5x2 = 10    
I alt 30 stk. 40 stk. 22 stk. 14 stk. 
 
Alle mål vil blive markeret tydeligt med banenummer. Således vil alle mål på kunstgræsbane 1 blive 
markeret med ”K1”. Markering er forhåbentlig på plads inden påske. Til gengæld for udvidelsen af 
bestanden af fodboldmål vil alle brugere af banerne (herunder I fodboldklubber) skulle medvirke til, 
at alle 3M- og 5M-mål efter brug skulle placeres på faste placeringer udenfor banerne (podebaner 
dog undtaget), så FGV kan håndtere plejen af banerne uden at skulle flytte de mange 3M- og 5M-mål. 
Nærmere information om denne opgave følger senest i uge 11, når den præcise plan for levering og 
klargøring af målene er kendt. 
 
På græsbanerne vil der ikke i første omgang blive suppleret med de ønskede mål, hvorfor der i 
foråret vil være følgende mål til rådighed på græsbanerne: 
 
 3-mands mål 5-mandsmål 7-mandsmål 11-mandsmål 
Naturgræsbane 1 0 2 2 2 

- 2 0 2 2 2 
- 3 0 2 2 2 
- 4 0 2 2 2 
- 5 0 2 2 2 
- 6 0 2 2 2 

Ekstra mål til 
fordeling på banerne 

0 2 6  

I alt 0 stk. 14 stk. 18 stk. 12 stk. 
 
Målene på græsbanerne markeres også med banenummer. Det er vigtigt at understrege, at det 
fortsat ikke er tilladt at flyttet rundt på mål mellem græs- og kunstgræsbaner. FIU vil hen over 2016 
arbejde på at tilvejebringe et supplement af primært ekstra 5- og 8-mandsmål til græsbanerne, men 
det vil afhænge af økonomi. Det er FIU’s administrations forventning, at der ved omlægningen af tre 
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græsbaner til kunstgræs i 2017 kan indføres samme målpakke på de nye kunstgræsbaner som 
forefindes de nuværende. 
FodU gav i forlængelse af sidstnævnte kommentar om omlægning af naturgræsbaner til 
kunstgræsbaner i 2017 klart udtrykt for en forventning om at blive taget med på råd omkring denne 
omlægning. 
 
HL orienterede om, at K1 hen over i første omgang foråret 2016 vil blive brugt til fodboldrelateret 
forskning. Det er forskere fra KU, der skal indsamle data fra en stor gruppe skoleelever fra 
Frederiksberg i relation til projektet ”FIFA 11 For Health”. Dataindsamling vil foregå på et højt 
teknologisk plan, hvortil der bliver installeret en række elektroniske signalmodtagere i lysmasterne 
om banen, som modtager information fra de bælter med sendere som eleverne udstyres med. Disse 
aktiviteter vil foregå i dagtimerne og vil ikke få indflydelse på fodboldklubbernes aktiviteter. Hvordan 
og om det kan komme klubberne til gode vil afhænge af de enkelte klubbers egen interesse, men det 
er avanceret udstyr primært rettet mod forskning og elitearbejde. Ud over Frederiksberg findes 
tilsvarende udstyr i Danmark kun i Herning/Ikast, hvor FC Midtjylland bruger det. I første omgang er 
udstyret at finde på Frederiksberg i minimum ét år, mens forskningsaktiviteterne foregår, men det er 
forhåbningen, at det vil blive en fast installation. Dette afhænger af udfald af nogle 
fondsansøgninger. Mere information om dette vil følge. 


