23. april 2019

Referat fra Atletikudvalgsmøde den 15.
april 2019
Deltagere:
Mansoor Siddiqi (Formand)
Arne Windtberg (Saga)
Rikke Bachmann (Parasport)
Jakob Christensen (FIF Atletik)

1. Referat fra udvalgsmøde den 9. januar 2019 blev godkendt uden kommentarer.
2. Opfølgning af:
a. Sameksistens med foldbold i foråret 2019: Der har været nogle småproblemer men de er
blevet løst henad vejen. Det til efteråret skal klubberne være opmærksomme på at
banetiderne bliver overholdt.
b. EL-tidsanlægget: Der er enighed om at arbejde for at få en infoskærm/resultattavle som
kan tilkobles el-tidstagningsanlægget. Mansoor spørger Sanne Flex om at indhente et nyt
tilbud, da det eksisterende er forældet. Et nyt tilbud kan inkluderes i oplæg til udvikling af
Frederiksberg Idrætspark. Derudover påtænker atletikudvalget at gå i gang med at ansøge
om midler fra fonde.
c. Sagen m.m: Der er et problem med at fodboldklubberne lægger Sagen og mobile
fodboldmål ud på løbebanen under fodboldkampene. Det vil være fint hvis Sanne kunne
gøre fodboldklubberne opmærksom på, at de skal sætte sagen og målene tilbage på plads
efter kamp og træning.
3. Fælles strategi i forhold til visionsmødet med FIU den 1. april: Udvalget arbejder på et fælles oplæg
og stræber efter at sende det til FIU inden den 25. april.
4. Træningstider i kastegården: FIF har ønsket kastegården fra 16-17 om onsdagen, men IU har givet
denne træningstid til FA2000, dog kun til 31 juli mens der egne egne faciliteter er under renovering.
Derefter vil AU bede om, at FIF får disse tider.
AU vil have en dialog med IU angående kastegården, da vi mener atletik både er kast, løb og spring
og vi dermed har brug for kastefaciliteter på samme tid som løbe og spring faciliterer på stadion.
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5. Renovering af løbebanen: Stadionen er lukket i uge 29-30 og måske uge 31 pga. Renovering af
løbebanen. Klubberne skal tage højde for det i deres træningsplanlægning.
6. Udstyr: ET stort ønske som nævnt ovenfor er en tidstagninglystavle.
FIF nævnte at de godt kunne tænke sig et lille skur til startblokke og andet. De sender deres ønske
rundt til atletikudvalget og AU vil så kigge på forslaget til næste møde.
Begge emner bliver tilføjet til FIUs ”ønskeliste”
7. Evt.: En udvidelse af samarbejde mellem FIF Atletik og Parasport i forhold ledsagere og lignende til
blinde løbere og andre atleter blev drøftet. Det blev aftalt, at der afholdes et opfølgende møde
mellem klubberne, hvor der skal brainstormes om mulige samarbejdsformer. Mansoor sender
forslag til datoer i maj. Konsulent Jens Højbjerg vil også deltage.
Referent Jakob Christensen
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