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Referat – Fællesmøde om halfordelingen 2019-2020 

 



 
 

Dagsorden:  

1. Kort præsentation af mødets deltagere 

2. Præsentation af og debat om Idrætsudvalgets udkast til halfordelingen 2019-2020 

3. Eventuelt 

 

Ad. pkt. 1. Præsentation af mødets deltagere 

NS bød velkommen. Deltagerne præsenterede sig bordet rundt. 

Ad. pkt 2. Præsentation af og debat om IU’s udkast til halfordelingen 2019-2020 

KIJ redegjorde på vegne af IU kort for proceduren for halfordeling samt det hidtidige arbejde med 

halfordelingen for sæsonen 2019-2020 og understregede, at det var et udkast til en plan. Grundet 

de mange haller, spejlsale og gymnastiksale, inkluderer præsentationen af halfordelingen kun 

udvalgte haller. Bagefter ville der være mulighed for at drøfte eventuelle overlap og ønsker til de 

samme tider i mindre grupper.  

KIJ redegjorde for fordelingsnøglerne. Hvor det er muligt for en idrætsgren er der en 

fordelingsnøgle, der beskriver behovet for træning. Fordelingsnøglen baseres på gennemførte 

turneringshold (samt motionister for badminton og basket). 

Alle fordelingsnøgler udarbejdes af de idrætsfaglige udvalg og godkendes af idrætsudvalget.  

Floorball opfordres til at arbejde på en fordelingsnøgle i den kommende sæson. 

Ud fra fordelingsnøglerne i år, ses følgende ændringer i behov: 

Håndbold +3%, Badminton +5%, Basketball +22% og volleyball +0%. 

KIJ præsenterede de af IU vedtagne aflysningsregler.  

KIJ understregede tre ting: 

1) At det er vigtigt at afmelde tider man ikke kan benytte 

2) At man er velkommen til at byde ind på ledig tid 

3) At tiderne kl. 15/16/17-19 er forbeholdt børn og unge. 

 

Fordelingen af idrætsgrene i de forskellige faciliteter blev derefter gennemgået i udvalgte haller. 

BÜLOWSVEJSHALLEN – STORE HAL 

IU har indstillet til at åbningstiden søndag aften udvides til kl. 19.00.  

Volleyball Danmark har meddelt volleyballklubberne på Frederiksberg, at dispensationen gennem 

ca. 20 år til at kunne spille divisionskampe i Kedelhallen ophører med indeværende sæson. FIU har 

indsendt en anke til Volleyball Danmark på vegne af volleyballforeningerne på Frederiksberg. 

Såfremt de fastholder beslutningen, skal der fra kommende sæson afvikles mange flere 

volleyballkampe i Bülowsvejhallen, da den i så fald vil være den eneste hal, der er godkendt til 

divisionskampe. 



 
 

FALKONERGÅRDENS GYMNASIUM 

FIU har fået mere tid: tirsdag og torsdag kl. 17-19 samt lørdag og søndag kl. 8-12.  

Fredag aften kl. 19-22 er ikke tildelt, blandt andet pga. de mange aflysninger (ca. 40%). Der er 

forslag fra IU, om at bruge tiden i rotation mellem foreninger.  

HERMESHALLEN 

IU har tildelt tirsdag aften til Frb. Slots Fægteklub.  

Grundet støjklager fra naboerne har IU byttet basketballs tider fredag aften med volleyballs tider på 

Johannesskolen fredag aften. CV kommenterede, at FIU har brugt mange penge på både 

lydisolerende plader til væggene samt lydisolerende døre i hal 3, og at han derfor ikke kunne forstå, 

at det var nødvendigt at flytte basketball ud af hallen.  

Med den udvidede åbningstid søndag – som følge af Bülowsvejhallens udvidede åbningstid – er der 

ikke tildelte tider, som foreninger meget gerne må byde ind på.  

De tilgængelige foreningstider (start- hhv. sluttid) i Hermeshallen i weekenden (spejlsalen, hal 2 og 

hal 3) er blevet ensrettet, sådan at de nu er de samme.  

JOHANNESSKOLEN 

Basketball har fået tider fredag aften.  

Søndag frem til kl. 14 er endnu ikke tildelt. Frem til at FIU modtager svar fra Volleyball Danmark 

ang. dispensation til at kunne spille divisionskampe i Kedelhallen, holdes søndag kl. 8-14 frie til at 

kunne afvikle basketballkampe.  

KEDELHALLEN – STORE HAL 

Der er ønske fra bueskydning om at bytte dag fra mandag til tirsdag eller onsdag.  

Såfremt flere volleyballkampe skal rykkes væk fra Kedelhallen, kan der opstå mange ledige timer på 

søndage! 

MARIENDALSHALLEN. 

IU har indgivet ønske til FIUs Økonomiudvalg om at konvertere udlejningstider søndag kl. 10-13 i 

Hal A til foreningstid.  

IU har vedtaget, at der i Mariendalshallen skal gives plads til at Frb. Bordtennisklub skal kunne 

afvikle hjemmekampe på 7 lørdag/søndage i kommende sæson. Dette skal badmintonklubberne 

tage højde for i deres planlægning af holdkampe.  

IU har vedtaget, at tiderne lørdag morgen til floorball i hal B ikke må opleve flere aflysninger end 

hvad der er tilladt ud fra de generelle aflysningsregler.  

Batmændene har opløst sig som forening og medlemmerne har meldt sig ind i Frederiksberg 

Bordtennisklub.  

SKOLEN VED NORDENS PLADS – HALLEN 



 
 

Næsten alle brugerne af hallen har overfor FIU gjort opmærksom på, at gardinet i hallen ikke kan 

bruges af dem. Det medfører, at udøverne oplever at få solen i øjnene under deres 

idrætsudfoldelse. FIUs administration har lovet at få løst problemet.  

Der kan blive frigivet mere tid til FIU efter den 1. september, når Ungdomsskolen kender sit 

program. 

Afrunding på halfordeling: 

Efter gennemgangen kunne de tilstedeværende: 

- Indgive ønsker til ”ikke tildelte” tider til TN 

- Stille spørgsmål til fordelingen generelt, KIJ og IU 

- Snakke i klynger om de enkelte haller. Følgende satte sig sammen: 

o Basket og volley: BEN, JVS, CV 

o Kedelhallen: AL, NS, JVS, KL og HTB 

Efter fællesmødet er planen at: 

• 13. maj holder IU møde og forventer at vedtage den endelige overordnede halfordeling. Den 

vedtagne fordeling sendes til jer samme uge. 

• Foreninger uden fagidrætsudvalg får tilsendt deres tider i uge 21.  

• Fagidrætsudvalg holder møde i uge 21 eller 22.  

• Senest 3. juni gives tilbagemelding fra Fagidrætsudvalgene om fordeling på klubniveau til 

Karina (klubnavne på alle tildelte tider).  

• Foreninger kan ansøge om de ikke tildelte tider ved at kontakte Karina inden mandag den 29. april.  

Ad. pkt. 3 Eventuelt  

De vigtigste kommentarer/diskussioner fra fællesmødet er samlet herunder.  

Fagidrætsudvalgsformænd ønsker adgang til bookingportalen.  

Badmintonudvalgets repræsentant JJ siger, at det med den tildelte tid bliver svært at få nok tid til at 

afvikle kampe i næste sæson. JJ spørger også ind til udlejningstider på hverdage i 

Mariendalshallen, som badmintonklubberne ønsker bliver til foreningstid. Svaret fra IU er, at det af 

økonomiske årsager ikke er muligt.  

Skolen ved Nordens Plads Hallen: Nogle brugere fortalte, at deres instruktører har oplevet, at hallen 

var optaget til anden side, når de kom og skulle træne – der var ikke sendt aflysning ud. KIJ fortalte, 

at hun fornylig havde spurgt hallens tekniske serviceleder om dette og fået svaret, at hvis der ikke 

var aflyst, så var det foreningernes tid. KIJ følger op på dette igen.  

JVS – nyvalgt formand for volleyballudvalget – spurgte til fordelingsnøglerne for badminton og 

basket, hvori der tages højde for motionister, der ikke spiller kampe. I volleyballnøglen er dette ikke 

indarbejdet, og bliver derfor en udfordringer, nu hvor ODKs og Sportskollektivets volleyhold skal 

fordeles tid gennem volleyballudvalget. IUs svar er, at IU vil give en tilbagemelding til 

volleyballudvalget umiddelbart efter næste IU møde.  



 
 

JA spørger IU, om de tilstræber, at alle idrætter med fordelingsnøgler har samme tildelingsprocent. 

IUs svar er, at de følger fordelingsprincipperne, som blandt andet foreskriver, at så længe en idræt 

ikke går tilbage, kan der ikke tages tid fra den.  

LV ytrer, at Sportskollektivet ikke er begejstreret for at skulle være med i 4 fagidrætsudvalg og 5 

burgergrupper. Det er meget tid at bruge på møder for én forening.  

CV spørger IU, hvordan det kan være, at en forening som Sportskollektivet har fået tider til en 

pågældende idræt, som fagudvalget for samme idræt ikke har kunne få. IU svarer, at 

Sportskollektivet til at begynde med har fået tider, som ingen andre har ønsket. CV ser det som, at 

de er kommet ind gennem en bagdør. IU medgiver dette og vil snakke om dette fremadrettet.  

VB ytrer, at gymnastikken ønsker mere tid i TFH. Han nævner også, at der er gymnastikredskaber 

for mange penge i TFH, som nu ikke bliver brugt! IU svarer, at TFH betragtes som en harpikshal, 

som derfor ikke er oplagt til blandt andet gymnastik. IU tilføjer, at FIU vil tage både gymnastik og 

floorball i betragtning i arbejdet med den næste nye idrætshal på Frederiksberg.  

 

Afslutningsvis rettede IU en stor tak til de fremmødte for aktiv deltagelse og konstruktive input til 

udkastet som idrætsudvalget vil vurdere i forbindelse med den endelige vedtagelse. 

 


