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Albertslund, d. 19. september 2018 

Til arbejdsgruppen for borgerinddragelse under Idrætsrådet 

 

AIF Badminton – vedr. bidrag til dialog om en 3. hal på Albertslund Stadion 

Det er positivt der nu kommer en kapacitetsudvidelse med en 3. hal på Albertslund Stadion. En hal som vil 

gøre det muligt for endnu flere aktive brugere, at få motion og være en del af et fællesskab. Det er også en 

hal der har været efterspurgt gennem rigtig mange år af rigtig mange foreninger, idet den nuværende 

kapacitet i kommunen er presset, og flere foreninger efterspøger mere tid indendørs. Det er dog vigtigt at 

pointere, at vi i AIF Badminton IKKE ser det som en kapacitetsudvidelse, hvis man så samtidig vælger at 

udfase eksisterende faciliteter som fx Toftekærhallen. Det er også vigtigt at melde ud, at en 3. hal ikke må 

gå hen og blive enkeltmands projekter, eller kun opfylde en eller to foreningers ønske. Det skal være en hal 

som alle foreninger i Albertslund kan gå hen og få gavn af. Derfor er det også vigtigt, at den nye hal er så 

fleksibel som muligt, og hvor der er flere foreninger der kan være i gang samtidig. 

I AIF Badminton ser vi gerne følgende, hvilket gør den nye hal egnet til badminton, samt kombineret til 

andre aktiviteter:  

Den nye hal, størrelse og indretning: 

• Det optimale vil være en ny hal, som er så stor at den kan deles i to halvdele, med 4-5 

badmintonbaner i hver halvdel, samt en tennisbane i hver halvdel. Når hallen ikke er delt kan der 

være en håndboldbane på langs med tilskuerpladser (teleskoptribune) i begge sider. En hal med 

denne fleksibilitet vil tilgodese rigtig mange foreninger, hvad enten det er dans, gymnastik, 

badminton, fodbold, senior idræts hold osv.  

• Det skal være adgang til den nye hal fra både syd (cafe området) og nord, så man kan tilgå begge 

halvdele uden at forstyrre en igangværende aktivitet i den ene halvdel. Her skal der også tænkes 

ind, at der er plads bag banerne til at kunne gå forbi igangværende spil/aktivitet i hallen uden det 

forstyrres. 

• At der kommer 6 badminton baner på langs af hallen. Derved kan vi gennemfører to holdkampe 

samtidig, og derved bruge mindre tid end hvis vi kun kan afvikle én, hvilket vil medføre færre 

booking timer. 

• Der skal være plads i mellem badmintonbanerne til tællerstole tilsvarende dem som er til rådighed 

på Stadion i dag. 

• Minimum 8m frihøjde over badminton baner, gerne højere, dvs. ingen nedhængte lampe eller 

andet udstyr. 8m er minimum for at kunne afvikle turneringsbadminton under Badminton 

Danmark. 

• Lamper placeres ikke direkte over badmintonbanerne af hensyn til at man bliver blændet når man 

spiller. Valg af lampe type bør drøftes med foreningerne, men skal være af en type som kan tåle de 

aktiviteter der er i hallen, og må generelt ikke blænde. 

• Der må IKKE placeres vinduer i loft / tag! 

• Der skal IKKE være vinduer i gavl / vægge. Dagslys ind i hallen vil kun genere badmintonspillet og 

sikker også mange andre aktiviteter. Så ingen dagslys fra vinduer. 

• At vægge og lofter IKKE bare males hvide eller får beklædning som er hvid. Det loft som er i Hal A 

og B i dag er ok, men væggene skal være i en mørkere farve, så fjerboldene ikke ”forsvinder” og går 
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i et med baggrunden man kigger på. Det endelige farvevalg bør drøftes med de enkelte foreninger 

som man kan finde en farve der kan accepteres af alle. 

• Loftbeklædning må ikke være af en type som drysser ved fysisk kontakt med fx en bold af en art. 

• Der må ikke være generende ventilation som den der er i dag i Hal A og B, som har luft indblæsning 

ind over den ene ende af badmintonbanerne, som til tider er generende for badmintonspillet pga. 

boldens længde variere meget. 

• Det skal være muligt at få indstillet temperaturen så der er en konstant temperatur i hallen året 

rundt. 

• Der skal være mulighed for opvarmning som kan foregå uden for den nye hal. Gerne et lokale eller 

en mini sal, hvor man kan løbe og hoppe, og gerne kunne spille med bolde af en art. Der skal være 

højtalere med mulighed for tilslutning af egen musik, fx via bluetooth. 

• Hvis der etableres en springgrav, hvilket er set i andre haller, så er det vigtigt at huske at der skal 

være opbevaring til øvrige gymnastik redskaber. 

Faciliteter i den nye hal: 

• Der skal være scoretavle i begge ender i hallen, som kan bruges samlet eller hver for sig hvis hallen 

kan deles i op. Der skal desuden være ur i hallen, som kan aflæses selvom scoretavlen er i brug. 

• Der må gerne være noget man kan sidde på som fx bænke eller lign. når der er almindelig træning. 

Hvis tilskuerpladserne er slået sammen og ikke kan bruges, skal det være muligt at sidde som man 

kan i dag i Hal A og B. Det kan som sagt fx være bænke af en art, som kan flyttes når 

tilskuerpladserne skal bruges. 

• Mikrofon og højtaleranlæg skal kunne bruges samlet i den nye hal, eller separat, hvis hallen kan 

deles op. Gerne med mulighed for tilslutning af egen musik via fx bluetooth. Det skal desuden 

kunne bruges sammen med det eksisterende i hal A og B. 

• Der skal være 230V stik ved dommerbord samt WIFI dækning. 

Faciliteter uden om den nye hal: 

• Mulighed for et eller to klublokaler, som kan bruges til at samle spillere og hold oplæg før kampe, 

spillermøder eller lign. Gerne med mulighed for musik via fx bluetoth. 

• Der skal være depot plads tilknyttet til opbevaring af de forskellige foreningers redskaber. For 

Badmintons side er der tale om fugtskab til nye bolde samt hylder til slåbolde i kasser, låne 

ketchere osv.  

• Der skal være depotplads udendørs, evt. til erstatning af containere, med en kapacitet der eftlever 

behovet. Som det er i dag mangler der depotplads udendørs og indendørs. 

Omklædningsrum: 

• Det skal være muligt i de nye omklædningsrum, at man selv kan justere temperaturen på vandet i 

bruserne. Som det er i dag opleves det tit at vandet er skoldende når man ønsker at bade. 

• Håndvaske på toiletter får udstyret køkkenarmatur i stedet for håndvaskearmatur. Derved bliver 

det muligt at fylde drikkedunke. Alternativ skal der etableres postevandspåfyldning andre steder. 

Afsluttende bemærkninger 

Nå den nye hal er etableret i en eller anden form, så er det et ønske fra AIF Badminton, at den ene hal på 

stadion bliver gjort harpiks fri.  Dette vil bl.a. spare omkostninger til rengøring samt sikre at der ikke er 

risiko for brugere / tilskuere at sætte sig i harpiks. 
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Som tidligere nævnt vil vi i AIF Badminton ikke se den nye hal som en kapacitetsudvidelse i kommunen, 

såfremt at man vælger at udfase fx Toftekærhallen. Det vil blot være en opdatering / fornyelse af 

faciliteterne. Hertil skal det nævnes, at omkring halvdelen af AIF Badmintons nuværende kontingent 

kommer fra medlemmer der benytter Toftekærhallen. Så nedlægges denne er det en nødvendighed, at AIF 

Badminton får tildelt samme haltid som der i dag er i Toftekærhallen. Hvis ikke kan det i yderste 

konsekvens betyde, at AIF Badminton ikke vil kunne fortsætte som forening i samme omfang som i dag, når 

så stort et økonomisk fundament mister deres trænings- og spilletid. 

 

På vegne af AIF Badminton 

Lasse Langkjær 

Formand 


