
 
 

Referat - Fællesmøde med AtlU og FodU 
 

Tid og sted:  tirsdag den 23. november 2021 kl. 17.30 i Fælleshuset, 

Frederiksberg Idrætspark. 

Til stede: Nicolai Sichlau (formand for IU), Mansoor Siddiqi (formand 

AtlU), Ralph Johannsen (FIF Atletik rep. i AtlU), Jørgen Andersen 

(formand FodU), Keld Jørgensen (KB Fodbold rep. i FodU), Theis Unold 

(FIU, halinspektør Damsøbadet/Frederiksberg Idrætspark) 

Afbud: - 

Referent: Henrik Løndal (FIU, idrætskonsulent) 
 

 

Dagsorden 
1. Bordet rundt 

+ 
2. Samarbejdet mellem fodbold og atletik i Frederiksberg Idrætspark generelt 

+ 
3. Evaluering af sameksistens 

 
Punkterne 1, 2 og 3 endte med at blive gennemgået under ét pga. naturlige overlap i 
indhold af emner, hvorfor de er refereret under ét nedenfor. 
 
Alle parter udtrykte generelt tilfredshed med den måde dagligdagen forløber på i 
Frederiksberg Idrætspark, men havde enkelte fokuspunkter: 
 

- Fodbold rettede en appel til atletikforeningerne om at meddele eventuelle 
problemer og episoder med fodboldhold med det samme, så det tilsvarende kan 
adresseres med det samme overfor de pågældende hold. 

 
- Atletik oplever, at en del fodboldhold starter for tidligt med aktiviteter i forhold til 

deres tildelte starttider, herunder ikke mindst udehold i forbindelse med kampe. Ud 
over, at det forstyrrer, så udgør det også en sikkerhedsrisiko for eksempelvis 
sprintere, hvis de bliver ramt eller på lignende vis skal undvige bolde. Før noget 
andet skal der være et fortsat informationsarbejde, så disse episoder ikke opstår. 
Derudover var der var enighed om, at det ikke er de enkelte trænere fra atletik, der 
nødvendigvis skal tage konflikten, men kan rette henvendelse til personalet i 
idrætsparken. Det er mest et problem på hverdage og i forbindelse med kampe. 

 

- Det er fortsat ufravigeligt, at der skal spilles på langs af banen ved sameksistens. 
Varighed af sameksistens følger den øvrige fordeling i Frederiksberg Idrætspark. 

 
- Fodboldmål skal stilles på plads efter endt fodboldtræning/-kampe. Atletik træner 

på hele fodboldbanen, hvorfor mål placeret midt på banen kommer til at stå i vejen. 
Efter aftale med halinspektør forbliver mål fortsat ulåst, men fodboldholdene (og 



 
 

andre brugere) i Frederiksberg Idrætspark skal være ekstra opmærksomme på at 
stille dem på plads. 

 
- Repræsentanterne fra AtlU og FodU drøftede en idé om mulighed for at etablere 

fangnet for enderne af fodboldbanen til at optimere rammen om sameksistens. 
 

- AtlU spurgte på vegne af Parasport til muligheden for at foretage en justering af 
tider på onsdage om vinteren, så Parasport kan starte kl. 17.00 mod 17.30 på 
nuværende tidspunkt. Fodboldudvalgets formand undersøger om det kan lade sig 
gøre og vender tilbage til Parasport. 

 
- Udvalgene drøftede aflysninger/afkortninger af atletikkens aktiviteter på onsdage, 

primært i perioden 1/4-31/8. Retningslinjerne var overholdt. Fodboldudvalgets 
repræsentanter redegjorde for, hvordan pokalkampe kommer med kortere varsel 
end turneringskampe, men at man forsøger at lægge kampe, så de generer så lidt 
som muligt. Pga. corona havde der i indeværende år været en ophobning af ikke-
afviklede kampe, der skulle afvikles på kort tid, hvorfor der havde været flere 
midtugekampe end ellers. Lyset slukkes automatisk kl. 21.30, hvorfor kampstart, 
ikke mindst for pokalkampe (som kan gå i forlænget spilletid og straffespark), skal 
starte på et tidspunkt som afkorter atletikudvalgets tid. Mødets deltagere drøftede, 
hvordan man skulle undersøge muligheden for at udvide lystændingstiden i 
Frederiksberg Idrætspark. 

 
4. Fordeling SOMMER 2022 + VINTER 2022/2023 

På baggrund af punkterne 1-3 var der ikke yderligere til spørgsmålet om fordeling 
 

5. Eventuelt 
TU meddelte, at der pt. er nogle udfald omkring lyset, men at man sammen med FGV 
arbejder på at få løst sagen. TU udtrykte tilfredshed med samarbejdet med FGV. 
De to fagidrætsudvalg stemmer aktivitetskalender af indenfor kort tid. 


