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SELSKABETS OVERORDNEDE MÅL 
OG STRATEGIPLAN 2018-2021

Bestyrelsen og en række personer i og omkring i Hvidovre Holding A/S og Hvidovre Fodbold A/S, har i perioden 1. 
januar 2018 - 15. april 2018 arbejdet med en ” Mål og Strategiplan” for Hvidovre Fodbold A/S .

Planen har taget udgangspunkt i den sportslige status forud for det igangværende oprykningsspil til Nordic Bet Ligaen- 
1. division. I takt med den sportslige og økonomiske udvikling gennem de seneste måneder, er planen blevet justeret, 
tilpasset og udviklet, således at der ligger en gennemarbejdet plan til eksekvering.

HVIDOVRE FODBOLD A/S
MÅL OG STRATEGIPLAN 2018-2021

Hovedpunkterne i Mål og Strategiplanen 2018-2021 indeholder bl.a. følgende hovedpunkter:

MISSION 
Hvidovre Fodbold A/S er et bredt funderet ”fodboldselskab”, hvor folkeeje og den brede interesse går forud for 

”fodboldforretningen”.  

Vi skal sikre at ”Hvidovre Fodbold” fortsat er den sportsgren som har størst interesse og bevågenhed i Hvidovre 
Kommune. Det er vor primære opgave at videreføre og udvikle Hvidovre Idrætsforening og Hvidovre Fodbold A/S som 
elite-fodboldklub således  at vor status som divisionsklub opretholdes.

Vi skal bidrage til fortsat at sætte ”Hvidovre” på landkortet, og skabe gode fodboldmæssige oplevelser og lokalt 
engagement og interesse, for børn, unge og ældre, - for aktive som for fans, tilskuere, sponsorer og øvrige interessenter.

VISION
Vi vil drive elitefodbold på højt niveau i Danmark og være et seriøst alternativ til de omkringliggende 

”Fodboldforretninger”.

Vi vil med en bred ejerkreds og gennem samarbejde med alle vore interessenter, skabe et sportsligt økonomisk og 
organisatorisk fundament til at være etableret  i ”Top 20” i løbet af de kommende 3 sæsoner..

Vi vil kontinuerligt udvikle organisationen og aktiviteterne, skabe økonomisk vækst og bedre sportslige resultater. Vi vil 
udvikle egne spillere, og samtidigt ”samle kasserede talenter” op fra fodboldfabrikkerne og udvikle disse til attraktive 
divisionsspillere.

Vi vil samlet set, over en 3 ½ årig periode (1. januar 2018 - 30. juni 2021), udvikle og di� erentiere vor fodboldklub til at 
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blive et interessant og attraktivt alternativ for private investorer, sponsorer og for vore mange interessenter generelt.

MÅL
Vi er meget tæt på at nå det det første og vigtigste delmål , - nemlig oprykning til 1. division.

I dag et indlysende og meget opnåeligt og realistisk mål. Det var det ikke nødvendigvis e� er at vi havde tabt 
oprykningsspillets første kamp og arbejdet med Mål og Strategiplanen var under udarbejdelse.

• Vi skal RYKKE OP i NordicBet Ligaen i indeværende sæson.

• Vi skal FORBLIVE i NordicBet Ligaen i 2018/2019 sæsonen.

• Vi skal ETABLERE os blandt de 22 BEDSTE fodboldklubber i 2019/2020 sæsonen.

• Vi skal KONSOLIDERE os  i 1. division og være blandt de 18- 20 BEDSTE i 2020/2021 sæsonen.

Mål og planer evalueres løbende og vil blive genstand for ændringer og tilpasninger over perioden. Med det nuværende 
udgangspunkt mener vi, at hovedmålene er både realistiske, ambitiøse og opnåelige.

Vi er samtidigt bevidste om, at fodbold er et spil med ”små marginaler”, vi er bevidste om at vi som oprykkere vil blive 
betragtet som ”et nemt bytte”, og at vi undervejs i sæsonen vil komme til at betale lærepenge.

1.division i form af Nordic Bet Ligaen er en spændende udfordring , det vi gennem de sidste 10 måneder har drømt om, 
vi har kunnet ane at det kunne blive muligt.  Hvorfor så lægge sig ned,- vi tager gerne udfordringen op:

STRATEGI - 2018/2019
Fra afslutning af den igangværende 2. division til de første kampe i 1.division er der meget kort tid til forberedelser 
og ændringer i spillertrup. Det er derfor vor kortsigtede strategi, at bevare størst mulig kontinuitet i den nuværende 
spillertrup.

Med � ere kampe, mod markant bedre modstandere, - o� e fuldtidsprofessionelle, skal truppens bredde søges styrket, 
således at det samlede bundniveau hæves. Vi skal forsøge at fastholde markante nøglespillere , og samtidigt søge få, men 
kvali� cerede forstærkninger.

Ovennævnte strategi skal sikre et solidt sportsligt fundament, og samtidig sikre den nødvendige fornyelse med henblik på 
at opnå det bedst mulige udgangspunkt til sæsonstart 2019.

På baggrund af de opnåede sportslige resultater e� er 1. halvsæson, vil den næsten 5 måneder lange vinterpause blive 
brugt til yderligere forberedelser, herunder evaluering af organisation, spillertrup og i det hele taget en evaluering og 
optimering af hele vort sportslige set-up,- således at vi sikrer de bedst mulige betingelser for at forblive i Nordic Bet 
Ligaen.


