
 

 

 

 

Referat af fællesmøde med fodboldudvalget og atletikudvalget, tirsdag den 27. oktober kl. 18.00 

Deltagere: Jørgen Andersen (FodUformand), Keld Jørgensen (KB), Mansoor Siddiqi (AtlUformand), Bjarne 
Eiberg Jørgensen (FIF Atletik & Motion), Theis From Due Unold (Halinspektør Frb IP), Nicolai Sichlau (IU 
Formand) 

Referent: Karina Ildor Jacobsgaard, Idrætskonsulent FIU 

 

1. Bordet rundt 
Alle mødets deltagere præsenterede sig selv.  
 

2. Samarbejdet mellem fodbold og atletik på Frb IP generelt 
Alle mødets deltagere var enige om, at samarbejdet fungerer rigtig godt. Startvanskelighederne ved 
sameksistensen mellem de to idrætsgrene er kommet til livs og eventuelle opståede udfordringer 
bliver nu løst med det samme. 
 

3. Evaluering af sameksistens – hvad aftales fremadrettet? 
Der er i indeværende vintersæson 2020-2021 sameksistens mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 
16.00-17.30. 
Udvalgene valgte at fastholde sameksistens på samme dage og tider i næste vintersæson 2021-
2022.  
Det blev foreslået at udvide sameksistensen én hverdag om ugen i tidsrummet kl. 17.30-19.00 – 
indtil videre som en forsøgsordning.  
FIF Atletik og Motion skal drøfte dette internt og hurtigst muligt vende tilbage til deltagerne på 
mødet, om de ønsker dette og på hvilken ugedag.  

 
4. Eventuelt  

Theis foreslog at afskaffe nøgleordningen med de to 11-mandsfodboldmål på stadion, for at lette 
arbejdet for både ansatte på Frb IP og for trænerne i fodboldklubberne. Målene skal stadig stilles 
på plads, men i en prøveperiode skal de ikke fastlåses til hinanden.  
Theis informerede atletikudvalget om, at de ikke længere må bruge gaffatape på løbebanen til brug 
for afstandsangivelse. Malertape er tilladt men SKAL fjernes efter brug.  
Parasport Frederiksberg har et ønske om at tværstangen ved porten (hovedindgangen til stadion) 
fjernes eller erstattes med noget, som medlemmer af Parasport Frederiksberg selv kan fjerne.  
Fodbold- og atletik aktiviteter i Frb IP i 2021: begge udvalg indsamler i november måned ønsker fra 
deres foreninger og herefter koordinere Mansoor og Jørgen i forhold til aktivitetsplanen for 2021.  


