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Ambitioner og visioner 
 

• HI fodbold skal være en fast del af divisionerne 

• At klubbens ungdomshold altid deltager i højest mulige række 

• HI fodbold skal være den største klub i Herlev 

• At levere flere spillere af egen avl, til vores 1. senior 

• Plads til såvel elite som bredde, socialt og sportsligt 

• Forståelse for klub og holdånd på alle niveauer 

• At der stilles specifikke krav til de forskellige årgange 

• At der stilles specifikke krav til trænerne 

• Løbende tilbud om eksterne og interne kurser 

• Tæt samarbejde trænere og årgangene imellem 

• Tæt samarbejde på tværs af årgangene  
• Tilbud om ekstra træning for udvalgte talenter 
• Styrke elitetræningen i klubben 

• Fælles tiltag for at styrke det sociale på tværs af årgange og køn 

• Fastholdelse af alle spillere fra børn, ungdom til senior 
• Bedre og bredere forældreopbakning 

• Flere og tættere arbejde med samarbejdspartnere 

• (DBU’s Holdninger & Handlinger). 
 

Formål 
 

• At skabe en klar udviklingsplan til trænerne fra U6 til U19 

• At skabe tryghed, glæde, tilknytning og variation i træningen 

• At udvikle og skabe talenter til klubbens bedste hold 

• At skabe et trygt socialt miljø 

• At skabe klare mål og retningslinjer for spillernes udvikling 

• At skabe et miljø, hvor alle hold, trænere og spillere er medansvarlige for den 

samlede proces 

• I de tidlige år vægtes en bred udvikling, men der arbejdes hen i mod en/to 

pladsbestemte positioner 

• At spillere løbende evalueres omkring formåen og egne mål 

• Trænere taler og støtter hinanden løbende, bl.a. ved overlevering 

• Målrettet årgangsbestemte krav til øvelser, teknik, taktik, spilforståelse m.m. - 

styrker både spillere og trænere ved skifte 

• Sociale tiltag, styrker kammerat og fællesskabet, samt fastholdelse af spillere 

(klub og holdånd) 

• Forældreinvolvering styrker holdet og klublivet 

 


