
Baneformandens beretning 

En ny fordelingsstruktur af haltider i Frederikssund Kommune betyder, at intet er 

som før, og at FBK92 på linie med alle andre idrætsforeninger, får nye haltider og 

spillesteder, og kommer til at omplacere medlemmer. 

Den nye fordelingsstruktur tager hensyn til om man er en ”hal-idræt” eller en ”sal-

idræt”, og behovet for haltider til børn og ungdom vægtes højere end hidtil. En 

nøgletalsberegning ud fra antal medlemmer under 18, samt det samlede 

medlemstal pr. en given dato, ligger til grund for det tildelte antal haltider i 

tidsrummet kl. 16-22. Poul Erik og jeg selv deltog i det efterfølgende dialogmøde 

med kommunen og repræsentanter for de øvrige idrætsforeninger, og vi var selv 

medvirkende til at forhandle konfliktende haltider på plads, d.v.s. tider som var søgt 

af flere end os. 

Vi gav og vi fik, og det hele løstes i fred og fordragelighed, og med et efterfølgende 

styrket forhold og samspil mellem de forskellige idrætsforeningers repræsentanter.  

Dialogmødet er en løsningsmodel som jeg i hvert fald bifalder. 

Det skal sluttelig bemærkes, at alle idrætsforeninger pr. uge 44 skal indberette 

ubenyttede tildelte haltider til kommunen, som herefter har mulighed for at 

inddrage disse, og tildele dem til andre foreninger som efterspørger dem! Denne del 

er jeg så knapt så begejstret for, men lad os nu se om det bliver et problem. 

I den forgangne sæson har især banespillere med haltider lørdag formiddag i Hal B, 

været hårdt ramt af aflysninger – igen! Det har især været kommunens folk som har 

lagt beslag på hallen til arrangementer, og hvis I vidste hvor tit jeg har måttet 

beklage overfor disse af vore medlemmer…. D.v.s. tage skraldet på vegne af 

kommunen… 

Enkelte gange har jeg også måttet beklage den manglende kommunikation omkring 

disse aflysninger. Medlemmer som går forgæves bliver naturligvis irriterede, både 

over aflysningen, men især hvis de ikke er blevet underrettet. Det ser imidlertid ud 

til at vi endelig har fundet en model i samspil med hal-inspektøren, så også jeg bliver 

underrettet når det sker, og kan formidle det videre til de berørte medlemmer. 



Jeg tror desværre ikke at denne type problematik vil stoppe, men vi har nu fået et 

alternativ til de lørdags spillere som ”har fået nok”, idet vi i den kommende sæson 

kan tilbyde haltider i Græse Bakkebyhallen lørdag kl. 9-14. 

Vi har måttet afgive Gymnasiet og Marienlystskolen, samt en del tirsdags tider om 

aftenen på Græse Bakkebyskolen samt i Åbjerg hallen, men vi har til gengæld fået 

mandags aften tider på GB skolen og Åbjerg hallen, samt mange tirsdags aftentider i 

den nye hal på den private realskole, og endelig nogle fyraftens eftermiddags tider i 

Åbjerghallen tirsdag i stedet for torsdag. 

Vi står nu foran et større puslespil med en del omplacering – igen fristes man til at 

sige – men samlet set synes jeg at de tider vi har fået, ser fornuftigt ud i forhold til 

det der efterspørges af medlemmerne, og jeg håber på og imødeser de implicerede 

medlemmers vilje til at samarbejde om det. 
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