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Frederiksberg Idræts-Union 
 

 

 

 

Mødereferat:   Håndboldudvalget 
 
Tid og sted:     Mandag d.  2. maj 2016 
 
 
 
 

             
                     ------------------------------------------------------------------------- 

På mødet var der sket en fejl i indkaldelsen af YDUNs repræsentant, vi 
gennemførte mødet og Winnie Dahl holdt så derefter et møde med Gorm 
Andersen fra YDUN. 
 
På mødet var alle enige om at det er yderst belastende med de mange 
aflysninger der er i Frederiksberghallerne. Alle 5 klubber er enige om at 
aflysninger skal ramme ens, og det nødvendiggør at FIU og administrationen for 
optimeret på information af både langtids- og korttidsaflysninger. Når 
klubberne skal planlægge turnering, skal der ligge en weekendplan mindst et 
halvt år frem, så man kan planlægge byt af træningstid i god tid. Vi forventer at 
Jan Busk, håndboldudvalgets kontakt til FIU`s idrætsudvalg, tager emnet op på 
næste IU – møde og får ført til referat at håndboldklubberne enstemmigt 
ønsker en opstramning, så hallerne bliver brugt optimalt. 
 
Vi vil også gerne have drøftet selve udarbejdelsen af nøgletal og hvornår disse 
tal bliver offentliggjort til klubberne. Vi kan på det nyligt arrangerede møde 
konstatere at der er flere fejl i udregningen af behovet for træningstimer. Det 
betyder i sidste ende at Håndboldudvalget ikke får tildelt de rigtige nøgletal og 
dermed ikke figurerer som en afdeling der bør tilgodeses med flere 
håndboldtimer. I år er der tildelt håndbold 14.5 timer for lidt i forhold til 
gennemførte hold det er ca. 10% af det totale behov. 
 
Håndbold vil igen påpege over for FIU at man er skuffet over at man ikke kan få 
tildelt tiden fra 8.00-10.00 lørdag morgen i hal 2. Som Winnie Dahl har påpeget 
i flere sammenhænge, så holder FIU ikke det de lover. Sidste år blev 
Håndboldudvalget på fordelingsmødet lovet at man ville lave en evaluering i 
efteråret 2015, man ville holde øje med om FKIK brugte de 2 timer til mini-
badminton. Vi kan oplyse at det er yderst sjældent at FKIK har udnyttet 
haltiden, og de få gange det er sket er det 2 voksne der spiller/leger med deres 
børn, en rigtig dårlig udnyttelse af haltiden. Så vi vil bede IU om at overveje 
fordelingen en gang til. 

  
 
 
Dato 12/5  2016 
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Håndboldudvalget blev også enige om et nyt nøgletals-skema. Det tilgodeser 
børnehåndbolden og giver timer til U-8,U9. Skemaet vedhæftes denne mail. 
På mødet blev der aftalt følgende ændringer af haltid for 2016-17. VLI får 
onsdag en ½ time fra 19.30-20.00 i hal 2 af YDUN. Skema vedlagt denne mail. 
FIF får 2 timer på Johannesskolen mandag fra 17.00-19.00. Det er dog aftalt 
med YDUN at hvis YDYN hellere vil afgive et træningspas på et andet tidspunkt 
til børnetræning så findes der en løsning på det. Dog skal det siges at den nye 
skolereform gør det svært for klubberne med børnehåndbold at få 
træningstidskabalen til at gå op.  
 
Referent: Winnie Dahl  
 

 
 


