
FC Horsens strategi, vision og mission 
både for bredde og talentområdet 

 

I FC Horens arbejder klubben med afsæt i et strategihus, som både understøtter talentområdet og 

breddefodbolden. Strategihuset viser en sammenhængende fortælling om, FC Horsens ønskede udvikling, 

og sikrer at klubben retter ressourcer, prioriteter og handlinger mod et fælles mål. 

FC Horsens strategihus  

 

 

Strategihuset er opbygget i 4 områder: 
• FC Horsens vision er at være områdets mest attraktive klub 

• FC Horsens mission er at give oplevelse med og uden bold 

• FC Horsens værdier er Sammenhold -Glæde – Udvikling 

• FC Horsens har 3 strategiske indsatsområder, som er henholdsvis på de sportslige, på de sociale og 

på de fysiske rammer 

 

Klubbens værdier  
• Sammenhold kommer blandt andet til udtryk ved at: 

• Alle bidrager og hjælper hinanden i klubben  

• Fairplay 



• Man taler pænt til og om hinanden 

• Alle har ret til at spille fodbold (på det niveau man tilhører) 

 

Glæde kommer blandt andet til udtryk ved at: 

• Begejstring & God trivsel blandt spillere 

• FC Horsens er alles ”Legeplads” 

Udvikling kommer blandt andet til udtryk ved at: 

• Engagerede og uddannede trænere og ledere  

• Dannelse og uddannelse igennem sporten 

• Ønske om talent 

• Progression i udvikling og mulighed for at udvikle sig som spiller og træner 

 

Klubbens strategiske indsatsområde: 

• På de fysiske rammer har FC Horsens en indsats i at etablere et cafeteria for at 

understøtte fællesskabet på nye måder 

• På de sociale rammer har FC Horsens en indsats i at implementere Gamechanger 

projektet, hvis fokus er, at der er plads til alle i uanset diversitet, fysisk formåen etc. 

• På de sportslige rammer har FC Horsens to indsatser, nemlig  

o at blive DBU Børneklub og  

o opnå Pigelicens 

 

Under hvert indsatsområde er der en målsætning 

 

Eksempel: 

Målsætningen for opnåelse af pigelicens i FC Horsens 
FC Horsens vil udvikle så mange spillere som muligt til højeste niveau – og målsætningen er at det gøres via: 

• At have børnefodbold på højeste niveau  
• At DBU anerkender FC Horsens som talentudviklingsmiljø i årgangene U13-U18  
• At have spillere med på DBU’s U14 og U15 talentcentre. 
• At have en spiller med på et U16-17-19 landshold.  

 

 


