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Referat:  Svømmeudvalgsmøde 
                        
                        Tid og sted:  Torsdag den 27. april 2017, kl. 15.00,                        
   Frederiksberg Hallerne, mødelokale 1 

 
Tilstede:   Bodil Allesen-Holm IU referent (BAH), 

Jonas Enevoldsen HSK (JEN), Preben 
Jørgensen KSG (PJ), Jakob Edinger Pan 
Idræt Frederiksberg (JED) 

                                                                                                                                                                                       
DAGSORDEN: 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Præsentation af deltagerne 

3. Orientering om retningslinjer for processen og fordeling af tider i 

fagidrætsudvalg  

4. Drøftelse af fordeling af tider 

5. Evt. 

 
 
Ad. pkt. 1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt.  
 
 
Ad. pkt. 2. Præsentation af deltagerne 
Alle deltagere præsenterede sig. PJ orienterede om KSG, deres historik samt deres svære vilkår i 
Københavns Kommune, hvor de ikke længere kan få tildelt svømmetid. Tid som Frederiksberg Kommune 
tidligere har betalt Københavns Kommune for. BAH forklarede kort om FIU, IU og Fagidrætsudvalg og 
deres virke, herunder også Forretningsorden mv. Udvalget valgte enstemmigt Karina Marcher fra HSK 
som deres nye formand, hun var dog desværre forhindret i at deltage på mødet, men havde givet sit 
skriftlige tilsagn om opstilling til JEN inden mødet. JEN melder den nye formands kontaktoplysninger til 
udvalget og til FIUs administration.  
 
 

Ad pkt. 3. Orientering om retningslinjer for processen og fordeling af tider i fagidrætsudvalg 
BAH orienterede udvalget om IUs arbejdsgange, om indendørs versus udendørs fordelinger, 
fordelingsnøgler mv. Udvalget startede på arbejdet med at udforme en fordelingsnøgle/retningslinjer for 
fordeling af tider til svømning.  
 
Udvalget besluttet som udgangspunkt: 

 Tiderne kl. 16:00-20:00 på hverdage er forbeholdt børn og unge under 18 år.  
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 Tiderne kl. 15:00-16:00 på hverdage er forbeholdt børn og unge under 18 år (såfremt de kan nå til 
mht. skole) men også være til fx pensionister.  

 Et træningspas vil være opdelt i perioder af 30 minutter, fx vil børn kun have et pas.  

 Der bør være et minimumsantal af svømmere til træning (udkast):  
o Børn:   6 svømmere per bane 
o Voksne (ikke-elite):  4 svømmere per bane 
o Voksne (Elite):  ???? svømmere per bane 
o Vandpolo:  12 svømmere per bassin 
o Synkronsvømning 7 svømmere per bassin  

 Alle maksimumsantal i bassinet skal være afstemt med de enkelte anlæg, da der er forskel på 
dette. JEN undersøger dette og melder tilbage på næste møde.  

 Hver klub har altid selv sin egen livredder med. 

 Der skal fastsættes regler for brug af tiderne. 
 
 
Ad. pkt. 4. Drøftelse af fordeling af tider 
JEN udtrykte HSKs bekymring om manglen på timer i især undervisningsbassiner.  
 
JED udtrykte Pan Idræt udelukkende var interesserede i tider i Flintholm Svømmehal.  
 
JEN fremlagde HSKs måde at opdele 25 meters bassinet i Damsøbadet på til begyndere, letøvede og 
øvede svømmere. På den måde kunne man have op til 36 svømmere i bassinet på flere niveauer:  

Begyndere 
(12 svømmere) 

Let-øvede 
(12 svømmere) 

Øvede (12 svømmere) 

 
Kabalen med tildeling af tider kunne som udgangspunkt ikke gå op for nogen af klubberne, uden tiderne i 
Flintholm Svømmehal forelå. Udvalget aftalte derfor, de skulle mødes igen når tiderne for Flintholm 
Svømmehal lå endeligt fast. Dette møde er pt. fastlagt til mandag den 22/5 k. 15:00-16:30.  
 
BAH vil undersøge de af Frederiksberg Kommune tildelte tider i Frederiksberg Svømmehal, dette især i 
undervisningsbassinet.  
 
Ad. pkt. 5. Eventuelt 
Intet fremkom 
 

 
 


