
TUSE IF FODBOLD – STRATEGIPLAN 2022-2026 
 

VORES MOTTO ”VI ARBEJDER MOD MÅLET!” 
VORES MISSION ”Vi er en ambitiøs breddeklub, der gennem frivillighed, arbejder sammen om at udvikle vores sportslige fællesskab.” 

SPORTSLIG VISION 
SOCIAL VISION 
ORGANISAT. VISION 

”Vi tilbyder et trænings- og kamptilbud af høj kvalitet, hvor den langsigtede udvikling, både individuelt og i fællesskab, er i højsædet.”   

”Vores fællesskaber udvikler relationer og kompetencer for alle deltagere, som kan bruges både på og uden for banen”  

”Vi skaber rammer og retning, så alle kan bidrage til frivilligheden med deres kompetencer og ressourcer.” 

VÆRDIER Vores fundament er respekt for hinanden, ansvarsbevidsthed, lighed for alle, engagement og vi er sociale.  
Derudover har vi altid følgende fokusområder i vores sportslige fællesskab: 
Vi arbejder: Vi ved arbejdsindsatsen er afgørende for læring. Vi gør os umage, vi øver os og vi eksperimenterer, for at blive dygtige 
både på og udenfor banen. 
Vi udfordrer: Vi ser modstand og kritik som en udfordring, vi tager op. For at overvinde udfordringerne, skal vi turde fejle. Vi opnår i 
stedet for at undgå. 
Vi bidrager: Vi er modige og involverer os med hvert vores bidrag i fællesskab. Vi udvikler evnen og viljen til at bidrage i samarbejde 
med andre. 

HOLD BØRNEHOLD UNGDOMSHOLD TRANSITIONSHOLD SENIORHOLD 
DEFINITION Klubbens yngste årgange 

(haletudserne) til og med U12 
Klubbens U13 til U15 hold – 
piger og drenge 

Klubbens U16 til U23 hold - 
piger og drenge 

Klubbens seniorhold og ældre 
hold – kvinder og mænd  

ANSVARLIG Ungdomsformand Ungdomsformand Transitionsformand Seniorformand 

IMPLEMENTERING Ungdomsudvalget Ungdomsudvalget Tranisitionsudvalget Seniorudvalget 

MÅLSÆTNINGER 1. Den bedste fodboldstart for 
børn og forældre 

2. 1 træner pr. 8 spillere 
3. Mindst to sociale aktiviteter 

pr. hold pr. halvår 
4. Fælles fodboldoplevelser for 

U10 til U12 og fælles 
stævnedag for de yngste 

5. Tilbud om ekstratræning for 
nystartere fra U7 og ældre 

1. 2 x ugentlig træning – og et 
tilbud om træning på tværs 

2. Træning med besøg af 
seniorspillere - både herre- 
og kvindesenior 

3. Vi rejser sammen - piger og 
drenge på tværs af årgange 

4. De allerbedste og mest 
ambitiøse skal trygt videre til 
talent/elite miljø 

1. Et seriøst og ambitiøst tilbud 
for de sidste ungdomsår og 
første seniorår. 

2. Etablering af U21 hold 
3. Samtræning med ældste 

ungdom og yngste 
seniorspillere for begge køn. 

4. Fastholde klubbens spillere i 
overgangen fra ungdom til 
senior 

1. Herresenior 1 i toppen af 
Sjællandsserien og 
herresenior 2 i Serie 2. 

2. 80+ herreseniorspillere og 
40+ kvindeseniorspillere 

3. Vi prioriterer det sociale - til 
hverdag og til fælles fester 
flere gange årligt 

4. Et seniortilbud til alle aldre 

HANDLINGSPLANER Udarbejdes på udvalgsniveau 

 


