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Vores motto ”Vi arbejder mod målet!” 
Vores mission ”At udvikle Tuse IF Fodbold, så klubben bliver stadigt bedre sportsligt, socialt, organisatorisk og 

forretningsmæssigt.” 
Sportsligt er visionen 
Socialt er visionen 
Organisatorisk vision 
Forretningsmæssig vision 

”At skabe optimale rammer for bredde-, talent- og elitehold med plads til alle.” 
”At styrke foreningslivet og derigennem skabe engagement, gode oplevelser og social ansvarlighed for det enkelte medlem.” 
”At udvikle en velfungerende organisation, hvis fundament bygger på samspil mellem klubbens medlemmer og organisationen.” 
”At skabe midler og rammer til at underbygge de øvrige visioner.” 

Værdigrundlag   Tuse IF Fodbold bygger på respekt, rummelighed og loyalitet for andre mennesker. 

 Alle, der har lyst, skal have mulighed for at spille fodbold i Tuse IF Fodbold. Tuse IF Fodbold satser derfor på både bredde-, talent- 
og elitefodbold.  

 Tuse IF Fodbold prioriterer det sociale og det sportslige ligeværdigt. “Det skal være trygt og sjovt for alle — samtidig med at vi vil 
vinde fodboldkampe!”. Glæde og kammeratskabet er i centrum. 

 Tuse IF Fodbold skal være kendt for sammenhold, god adfærd og positiv tone hos spillere, trænere og forældre — både til 
træning og til kamp. 

 Tuse IF Fodbold giver mulighed for kurser og uddannelse til trænere og forældre, der ønsker at uddanne sig. 

 Tuse IF Fodbold skal være en attraktiv klub for medlemmer, forældre, trænere, sponsorer, partnere og alle andre der gør et 
stykke arbejde for klubben. 

 Tuse IF Fodbold ønsker at alle i og omkring klubben kender vores motto og værdigrundlag. 

Hold Breddehold Talenthold Elitehold 
Definition Klubbens hold – undtaget talent- og 

elitehold – betegnes som breddehold. 
Klubbens bedste U14 til U17 hold betegnes 
som talenthold. 

Klubbens bedste senior og U19 hold 
betegnes som elitehold. 

Overordnet ansvarlig Senior- og ungdomsformand i fællesskab Ungdomsformand Seniorformand 

Ansvar for implementering Trænerudvalg Det sportslige udvalg Det sportslige udvalg 

Sportslige målsætninger 1. Det næstbedste herresenior hold skal 
være i serie 2. 

2. Vi har mindst 3 herresenior hold. 
3. 100 medlemmer i seniorafdelingen. 
4. 400 medlemmer i ungdomsafdelingen og 

hold i alle årgange. 

1. U14 til U16 skal mindst være i række 2. 
2. U17 skal mindst være i række 1. 
3. Mindst to hold i årgange U14 til U17. 

1. Bedste herreseniorhold er placeret i 
sjællandsserien. 

2. Vi har minimum U19 hold på 
mesterrække niveau. 

3. Der skal etableres en kvindesenior 
afdeling. 

Handlingsplaner Udarbejdes på udvalgsniveau 

 


