
 
 

Referat - Idrætsudvalgsmøde 

Tid og sted: torsdag den 11. marts 2021 kl. 18.00 ONLINE, Microsoft Teams. 

Til stede: Nicolai Sichlau, Lasse Brandt, Christina Christensen, Jim Vad Sørensen, 

Jan Busk, Henrik Løndal (Idrætskonsulent), Karina Ildor Jacobsgaard 

(Idrætskonsulent) 

Referent: Henrik Løndal og Karina Ildor Jacobsgaard 

Dagsorden 

Punkt Ansvar og 

deadline 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

 

 

2.  Corona-udendørsfordeling for marts 2021 

Idrætskonsulenterne fremlagde en evaluering af coronafordelingen for 

marts måned indeholdende følgende: 

• Antal indendørsforeninger, der havde iværksat aktiviteter (ca. 

30) 

• Tal fra foreningerne på hvor mange medlemmer, der var 

kommet i aktivitet (i alt ca. 4.000) ved at benytte andre 

faciliteter, end de er vant til.  

• Kvalitative tilbagemeldinger fra foreningerne og FIU-personale 

 

Konklusion: 

• Overordnet en succes 

• Det er begrundet at antage, at flere foreninger og deres 

medlemmer er kommet i aktivitet med FIUs udsendelse af 

information om muligheden for at kunne træne udendørs end, 

hvis de selv skulle have opsøgt det. 

• Især fodboldbaner kan til nogle indendørsidrætsgrene godt 

deles op i mindre enheder pga. holdstørrelser. 

• Udendørsidrætsgrenene, ikke mindst fodbold, har været en 

aktiv og imødekommende medspiller til at koordinere tider til 

indendørsforeningerne. 

• Skole- og multibaner har været essentielle aktiver. 

• CBS har givet tilladelse til at vore foreninger kan bruge deres 

kunstgræsbane ved CBS Kilen til aktiviteter for børnehold.  

• Frederiksberg Kommune har været imødekommende med at 

give tilladelse til at bruge Lindevangsparken, Julius Thomsens 

Plads og Grøndalsparken til organiseret foreningsaktivitet. 

 



 
 

• En række indendørsforeninger har selv organiseret aktiviteter 

og aftalt brug af udendørsområder. 

• Det har for alle involverede parter været et hektisk forløb, men 

også været indsatsen værd, så procedurer og læring kan 

bruges til en kommende coronafordeling.  

 

 

 

3. Corona-udendørsfordeling gældende fra april 2021 

 

Idrætskonsulenterne præsenterede de væsentligste forskelle på de 

overordnede faktorer/perspektiver for tilrettelæggelse af 

coronafordelingen i marts og til en kommende gældende fra 6. april 

2021 (efter påske) 

• Forskel på vinter- og sommerplan. Marts er i vinterplanen og 

april er i sommerplanen. 
o FIU’s fodboldklubber benytter flere tider på skolebanerne i 

vinterfordelingen end i sommerfordelingen.  

o Der er flere brugere af skolebanerne om sommeren (ikke FIU-

foreninger, fritidsklubber, SSP). 

o Bane 5, 8 og 11 er ikke fordelt i vinterplanen, men er det i 

sommerplanen. 

• En række af fodboldens turneringer starter forventeligt op i 

april. 

 

IU drøftede en række scenarier for rammer til at tildele 

indendørsforeningerne tid med en balance mellem tildeling af tid uden 

at beskære udendørsidrætsgrenene for mærkbart. 

 

Følgende blev besluttet og udsendt til Fodbold- og atletikudvalget 
umiddelbart efter IU mødet: 
 
Det er Idrætsudvalgets ønske at involvere Fodbold- og Atletikudvalget i 
tilrettelæggelsen af den kommende corona-fordeling, så det bliver med 
kvalificerende input fra de to idrætsfaglige udvalg. Vi har altså derfor brug 
for jeres input til en ny eventuel corona-fordeling. 
 
Det forventes, at fodbold genoptager turneringskampe efter påske i det 
omfang, som restriktionerne tillader. IU’s hensigt er, at afviklingen af disse 
turneringskampe ikke må blive berørt af denne særlige corona-fordeling.  
 
Den nye corona-fordeling vil træde i kraft, såfremt der ikke åbnes op for 
idræt indendørs efter påske og være varig til der sker en åbning af idræt 
indendørs. 
 
Idrætsudvalget har dog i et vist omfang valgt at 1) pege på en række 
faciliteter/baner til sameksistens 2) bede Fodbold- og Atletikudvalget afstå 
udmålt tid til indendørsidrætten 3) inddrage navngivne faciliteter/baner ud 
fra følgende kriterier: 

 



 
 

  
1) Sameksistens: 
Frederiksberg Idrætspark - kunstgræsbane og løbe- og springbaner: 

• Fodboldudvalget: mandag-torsdag vil der ikke kunne blive afviklet 
fodboldkampe, da løbe- og springbaner vil blive opdelt i zoner og 
tildelt indendørsidrætten i sameksistens med fodboldaktiviteter. 
Note: Herfor er kun undtaget hold underlagt reglerne for 
professionel idræt.  

• Atletikudvalget: onsdag kl. 16.00-19.00. NOTE: I dette tidsrum vil 
der blive placeret ikke-boldspilsaktiviteter på kunstgræsbanen under 
hensyntagen til atletikkens udøvere, som har særlige behov. 

  

2) Afståelse af tider: 
Frederiksberg Idrætspark - kunstgræsbane og løbe- og springbaner: 

• Fodboldudvalget skal afstå 4 antal timer pr. uge i weekender 
• Atletikudvalget skal afstå 1,5 timer pr. uge mandag-torsdag i 

tidsrummet 16.00-19.00 
  
Frederiksberg Idrætspark - kastegård: 

• Atletikudvalget skal afstå én hverdag pr. uge mandag-torsdag i 
tidsrummet 16.00-19.00 

  
Jens Jessens Vej - kunstgræsbaner: 

• Fodboldudvalget skal afstå 6 timer pr. uge mandag-torsdag i 
tidsrummet 16.00-19.00 

• Fodboldudvalget skal afstå 6 timer pr. uge mandag-torsdag i 
tidsrummet 19.00-22.00 

• Fodboldudvalget skal afstå 2x3 sammenhængende timer pr. uge i 
weekender i tidsrummet 8.00-18.00 

  
3) Inddragelse af tider: 
Jens Jessens Vej - kunstgræsbaner: 

• Fodboldudvalget Kunstgræsbane 11 lørdag + søndag kl. 8.00-18.00 
  
Skolekunstgræsbaner: 

• Alle skolekunstgræsbaner tildeles indendørsidrætten samt 
idrætsforeninger mv. udenfor FIU 

 
Idrætsudvalget udbeder sig en tilbagemelding indeholdende en angivelse af 
tidspunkter til afståelse senest fredag d. 19. marts 2021. Tilbagemeldingen 
sendes til hl@fiu-frederiksberg.dk. 
 

 

 

4. Nye aktiviteter i foreninger 

IU besluttede at indstille til oprettelse af et BeachvolleyUdvalg overfor 

FIUs bestyrelse, samt inkludere både ODK og Sportskollektivet i 

 

 

 

mailto:hl@fiu-frederiksberg.dk


 
 

udvalget, således at det består af de to foreninger og Frederiksberg 

Beachvolleyklub.  

Lasse Brandt bliver IUs repræsentant i udvalget, og Lasse og Karina vil 

hurtigst muligt efter at bestyrelsen har godkendt indstillingen indkalde 

til et BeachvolleyUdvalgsmøde, hvor udvalget bliver konstitueret, 

vælger en formand blandt foreningernes repræsentanter samt laver en 

fordeling af de tre beachbaner for den kommende sæson (april 2021 

til oktober 2021).   

 

5. Referater siden sidst 

Ingen referater 

 

 

 

 

 

6. Bordet rundt / eventuelt 

Ingen kommentarer 

 

 

 

 


