
 

 

 

 

Referat af møde i FIU’s Basketballudvalg (BasU) 
• Mandag d. 21. juni 2021 

• Sted: Bülowsvejhallen 

• Til stede: Christian Vinther (formand og Falcon Basket), Lasse Brandt (VLI Basket), Hatice Koc (CBS 

Sport Basket), Lars Vincent (SportsKollektivet), Henrik Løndal (FIU idrætskonsulent og referent) 

• Afbud: Marius Hansen (Falcon), Christina Christensen (Idrætsudvalget (IU)) 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Optimering af kampafvikling 

3. Halfordeling 

4. Facilitetsønskelisten 

5. Eventuelt 

 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. I relation til godkendelse af dagsorden talte udvalget om, hvorvidt FIU’s 

administration vil kunne hjælpe med en skabelon til en fast dagsorden til møder i fagidrætsudvalg herunder 

sikring af kendskab til år for valg af formand  

 

Ad 2) Optimering af kampafvikling 

Udvalget udtrykte i fællesskab et ønske om en fortsat optimering af hvordan man udnytter de til BasU 

tildelte tider til kampe på de forskellige faciliteter. Særligt problemstillingen om, at der er forskellige 

deadlines for forskellige niveauer og hvordan det har indflydelse på, at tid ikke kan udnyttes optimalt. Det 

vil ikke være muligt at udnytte al tid af denne årsag, men klubberne kan fortsat arbejde på at være i dialog 

med hinanden med tværgående kampplanlægning. Der overvejes at afholde et onlinemøde med deltagelse 

af klubbernes kampkoordinatorer. 

 

Ad 3) Halfordeling 

Det var udvalgets oplevelse, at det godt kunne være svært at overskue en halfordeling i forhold til 

ændringer fra én sæson til den næste ligesom at det ville være ønskeligt med et appendiks til 

halfordelingen med faciliteterne i listeform med fakta som størrelse, indretning, anvendelsesmuligheder 

mv. 

FIU’s repræsentant kunne hjælpe med en opsamling på de tider som FIU’s Idrætsudvalg havde tildelt til 

basketballudvalg, hvor BasU var blevet tildelt samme tider samt tillæg til tiderne på Skolen ved Nordens 

Plads på tirsdage og onsdage. 

Udvalget aftalte samme fordeling af tiderne i den kommende sæson som i indeværende sæson, baseret på, 

at ingen klubber var gået tilbage i fordelingsnøgletal og man havde valgt at bruge fordelingsnøgletal fra 

foregående sæson, hvor turneringer senest (næsten) blev gennemført. De nye tider på Skolen ved Nordens 

Plads blev fordelt således, at CBS Sport Basket får mulighed for at træne tidligere, mens Falcon får de sene 

tider. 

VLI gav klart udtryk for et ønske om at kunne træne to gange for både deres dame- og herrehold, hvor de 

lige nu træner ”halvanden” gang/fællestræning med mange spillere. I tilfælde af, at Badmintonudvalget  

 



 

 

 

 

 

ikke anvender al tid mandag aften på Skolen ved Nordens Plads vil BasU på vegne af VLI Basket gerne 

tildeles denne tid 

BasU’s fordeling af tider til foreninger havde tilslutning fra alle tilstedeværende foreninger, hvorefter de 

enkelte foreninger nu, når deres interne holdplan foreligger, skal anmode om tider i bookingportalen. 

Falcon gav udtryk for et behov for udvidede åbningstider til kampafvikling i weekender. Lørdag gerne til kl. 

18:00 i Bülowsvejhallen, så det kan afvikles 1 kamp mere på stor bane. 

 

Ad 4 Facilitetsønskelisten 

I relation til FIU’s facilitetsønskeliste gennemgik BasU de forskellige faciliteter og de mest centrale mangler 

og deraf ønsker, herunder scoretavler, kurve, typer og indretning af faciliteter. Udvalgets formand 

koordinerer den endelige liste med ønsker fra BasU til IU baseret på klubbernes tilbagemeldinger med 

fokus på nice-to-have og need-to have samt rette kvalificering. Deadline er 15. august.  

 

Ad 5 Eventuelt 

CBS Sport Basketball og VLI Basket ser gerne, at FIU arbejder på at sikre forlængelse af sæsoner på skoler. 

 

Udvalget drøftede muligheden for at udendørs basketballbaner, herunder Nandrupsvej, kunne komme med 

på formaliseret vis i FIU’s udendørsfordeling. 

 


