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HERLEV IF ”GAME PLAN 2020-2022”
Velkommen til Herlev IF og vores Klub & Sponsorkatalog.
Vi er glade for, at du tager dig tid til at læse lidt om hvad
vi hos os som klub kan tilbyde dig og din virksomhed.
VISION
Herlev IFs vision er at skabe en bæredygtig bredde
fodboldklub med plads til elite og stærke forbindelser
til lokalsamfundet og områdets erhvervsdrivende. Vi
ønsker at være kulturbærer i byen og baserer vores klub
på ungdomsfodbold og talentudvikling som vi har dyrket
siden 1923 – og som har skabt mange superliga- og
landsholdspillere. Herlev IF lever og ånder for skabe
gode oplevelser for alle og udvikle store talenter til danske og international klub- og landsholdsfodbold, som er
forbilleder for områdets drenge og piger.
MISSION
I Herlev IF er vi meget stolte over vores historie til trods
for korte periode med bump på vejen. Det er en del af
gamet og vores fortid og ballast er noget som vi ikke
kan ændre på. Vi fokusere derfor på det vi kan ændre,
fremtiden. Derfor har bestyrelsen lagt en 3 års ”Game
Plan” og mission som blev søsat februar 2020 og som
skal bringe os tilbage i toppen af Danmarksserien med
potentiel oprykning til 2. division med 25% af egne spillere fra ungdomsrækkerne. Vi ønsker at være en breddeklub men med plads til elite og hvor det sociale samtidig
er i højsædet. Herlev IF – En FODBOLDKLUB For ALLE.
KLUBBEN OG CAFE OFF-SIDE.
Klubhuset og Gårdhaven er Herlev IF’s samlingspunkt.
Et sted, hvor vi samles om fodbolden – ung som gammel, uprøvet som talentfuld og hvor vi står sammen i
medgang og modgang. Som venner, familier, frivillige,
forretningsforbindelse og fans af Herlev IF.
THE ”ROAD TO SUCCESS”
”Game Planen” er vi på mange punkter allerede godt
i gang med at indfri og vi har endda overhalet den på

2

andre punkter hvor vi har præsteret langt over, hvad man
ville forvente. Derfor er vi heller ikke bange for at sige,
at vi er på rette vej. Og troen på vores projekt – internt,
såvel som eksternt – har aldrig været større.
Det er et eventyr vi har gang i og i de sidste 8 måneder
har vi tillige udviklet vores klub og setup i en uset hastighed til at blive en digitaliseret, moderne, agil og kreativ
organisation og forening der skaber værdi for medlemmer, trænere, holdledere, frivillige og sponsorerne på alle
niveauer – Det er vi utrolig stolte af og forsætter naturligvis rejsen.
Hos os er du ikke blot et nummer i rækken. Vi er ikke
større end, at du kan møde og hilse på alle, og hos os vil
du opleve nærhed, opmærksomhed og at vi gerne løber
den ekstra kilometer for, at du er helt tilfreds. I fodbold
er det ikke nok at spille 88 gode minutter – den gode
præstation skal være der i hele kampen, også i tillægstiden!
I det følgende materiale kan du læse om, hvad Herlev
IF står for og hvad vi som fodboldklub og forening kan
tilbyde dig/din virksomhed som sponsor i Herlev IF.
I udgangspunktet kan alle sponsorpakker skræddersyes
med specifikt indhold, og har du en god ide til aktivering
af dit brand/virksomhed så lytter vi også gerne.
Vi håber at du vil bruge lidt tid på at læse materialet
igennem og ser frem til at byde velkommen i Herlev IF.
Tim Hansen,
Formand Herlev IF
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HERLEV IF STRATEGI
OG ”GAME PLAN”
2020

2021

2022

• Ny sportslig- og klubstrategi

•K
 lub, sportslig retning og
økonomi i balance.

•K
 lub, sportslig retning og
økonomi i balance. Gør klar til
2. division

•E
 n massiv opgradering og
investering på 500.000 kr. i
forbedrede faciliteter,
materialer og tøj for ALLE
medlemmer.
•E
 n klar økonomisk og sportslig
prioritering af ungdomsfodbold
i Herlev IF.
•E
 t sundt og konkurrencedygtigt
”elitemiljø” bestående af både
1. og 2. senior med fælles
Sportschef.
•E
 n klub med et socialt og
hyggeligt cafe- og klubliv og
en attraktiv, åben og imødekommende kultur og klub hvor
der er plads til alle.
•E
 n klub med velfungerende
økonomi, organisation og
administration.
•E
 n sportslig attraktiv klub fra
ung til gammel med mange
trænere og frivillige med
nødvendige fodboldfaglige og
pædagogiske kompetencer
på og uden for banen.
• Tilbage til gamle dyder
med fokus på synlighed og
tilstedeværelse både fysisk,
lokalt og i online univers.

•E
 n massiv opgradering og
investering på 250.000 kr. i
forbedrede faciliteter, materialer og tøj for ALLE medlemmer.
•S
 ponsornetværk vokser fra 15
til 50 sponsorer (250.000 kr.,-)
• Top 4 i Danmarksserien og
2. senior i Serie 1.
•M
 in 4 ungdomsspillere på
FCK TopCenter og flere tilbud
om ”træning på tværs”. Min. 2
ungdomshold i højest rangeret
række.
• 600 medlemmer i Herlev IF
•L
 ancering af eSport-forening og
kick off på eSport
•2
 50 tilskuere på Herlev Stadion
i gennemsnit
• ” Weekend Bold” fuldt
implementeret og kendt
som koncept. Ugentlige
spise-aftener
• 1500

følgere på FB og 50
sæsonkortholdere

•S
 ponsornetværk vokser fra 50
til 75 sponsorer (400.000 kr.,-)
•M
 ulig oprykning til 2. division
•O
 pgraderet Herlev Stadion og
ny kunstofsbane med ”Goal
Station”.
•N
 yt omklædningsfaciliteter til
Elite med tilhørende tagterrasse
til Cafe Offside.
•L
 icensklub for ungdom og FCK
TopCenter i Herlev IF.
•M
 in 4 ungdomsspillere på
FCK TopCenter og flere tilbud
om ”træning på tværs”. Min. 2
ungdomshold i højest rangeret
række.
•7
 50 medlemmer i Herlev IF
med deltidsansat administration og trænere
•3
 50 tilskuere på Herlev Stadion
i gennemsnit.
•e
 Sport som en væsentlig del
af Herlev IF og etablering af
Futsal forening.
•M
 ulig Fusion med B. 1973 &
Hjorten IF.
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HERLEV IF

– EN FODBOLDKLUB FOR ALLE
Herlev IF blev stiftet den 12. maj 1923. Første spillested
var på hjørnet af Herlev Hovedgade og venstre side af
Toggangen. Området blev siden bebygget med de nuværende etageejendomme. Efter adskillige flytninger, bl.a.
til området mellem Engskolen og S-banelinien, blev de
nuværende baner ved Herlev Hallen i 1966 taget i brug.
Herlev IF’s klubhus og omklædningsfaciliteter, som blev
opført af klubbens medlemmer på selvbyggerbasis, blev
indviet den 12. april 1986.
Herlev IF er en underafdeling af Herlev Idrætsforening,
som siden 1949 har været paraplyorganisation for næsten samtlige specialidrætsklubber i Herlev Kommune.
Herlev IF´s bestyrelse, som vælges ved den årlige generalforsamling, engagerer trænere, holdledere og andre,
som i det daglige får foreningen til at fungere. Det meste
af dette arbejde har altid været baseret på en frivillig og
ulønnet indsats. Adskillige af klubbens formænd gennem
tiderne har haft posten i mere end 10 år, en kendsgerning,
der signalerer stabilitet, som er forudsætningen for de
ordnede og velorganiserede forhold, som Herlev IF altid
har prioriteret højt.
Væsentlige oplysninger om Herlev IF kan findes på klubbens hjemmeside www.herlevif.dk
Herlev IF er beliggende på Tvedvangen 200. Her har vi
vores dejlige klubhus, som er foreningens hjerte. Det er
også her fra Café OFF-side forpagtes og drives.
Herlev IF har altid været den største fodboldklub i Herlev
med nuværende over 600 medlemmer, men ambitionen
er 750 medlemmer inden for den næste årrække.
Sportsligt har Herlev IF altid lagt vægt på at tilbyde
medlemmerne - ung som ældre - mulighed for en fodboldmæssig udvikling og oplevelse, som harmonerer
med deres forudsætninger og ønsker. Samtidig prioriterer
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Herlev IF et godt socialt klima med gensidig respekt for
hinanden uanset fodboldmæssige kvalifikationer, sociale
og intellektuelle baggrunde samt etniske oprindelser.
Lige nu ligger Herlev IF i toppen af Danmarksserien og
med drømme og ambitioner om 2. division inden for en
årrække. 2. holdet fører deres række og er på vej i serie 1.
I tillæg til dette har Herlev IF en blomstrende ungdomsafdeling, hvor flere ungdomshold spiller med i de højst
rangeret rækker på Sjælland. Ydermere med flere ungdomsspillere på FCK/Lyngby TopCenter, som er et udviklingskoncept for Sjællands bedste ungdomsspillere.
Vores mange hold er selvfølgelig ikke noget uden trænere, holdledere og andre frivillige. I Herlev IF ønsker vi at
skabe de bedste miljøer for alle. Vi lægger meget vægt
på godt samarbejde imellem vores trænere og årgange.
Vi har derfor træner/holdlederdage, hvor man mødes
på tværs for at udveksle erfaringer og ideer. Dette giver
et fantastisk sammenhold og gør, at man lige vil gå det
længere for en klub-kollega.
Vi har også startet en tradition op, som hedder ”Weekend-bold” på stadion. Her samles en masse kampe med
kampstart kl. 09.30. Her har vi lagt og planlagt en masse
hjemmekampe, som gør, at der kommer særdeles mange
mennesker på vores fantastiske Herlev Stadion. ”Weekend-bold” om lørdagen slutter altid af med en 1. senior
kamp. Konceptet gør, at rigtig mange hold for lov at opleve og spille kampe på Herlev Stadion samtidig med at
give optimale forhold for de mange forældre og tilskuere.
Hvis man vælger at sponsorere Herlev IF, er man med helt
fremme, når fodbolden byder på sportslige, sociale og
kulturelle oplevelser på et højt plan.
Spring derfor med på vognen og bliv en del af vores fantastisk forening og fodboldklub, som er i rivende udvikling.
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VIDSTE DU, AT HERLEV IF HAR…

HERLEV STADION
• 200 tilskuer på hjemmebane.
•5
 0% tilskuer vækst til
forårets kampe.
• 80% af tilskuerne er lokale.
• 50 sæsonkortholdere.

KLUBBEN
•E
 n fantastisk gårdhave med plads
til 150 spisende pers.
• Super Fitness Muligheder.
• Indbydende tilskuer faciliteter.
• ” OASEN” - Et dedikeret
ungdomsområdet.

FACEBOOK
• 1400 fans på Facebook.
•5
 000 følgere engagere sig i vores
indhold hver måned.
• 500.000 indholdsvisninger om året.

HERLEV IF HAR FOKUS PÅ MILJØET

VIDEO
• 1200 videoer om året.
•1
 000 minutters video af kampe
afspillet om året.
•5
 0% af klubbens YouTube video af
kampe ses af personer under 25 år.
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Denne folder er trykt på papir, som er godkendt til brug af
EU-blomsten.
Folderen er produceret på 100% genbrugspapir og er desuden FSC certificeret.
KÆMPE
NETVÆRK
EUET
Blomsten
er en garanti
for materialet, der brugt er
blandt
mindst miljøbelastende
inden for sin kategori.
•5
 0dekommercielle
sponsorer/

partnere.

FSC-Mærket er en garanti for at papiret
kommer
fra Kampklar
træ fra en FSCAPP
Skov. I med
en
•D
 BU
medlemsFSC og
skovfordelskort.
bliver der ikke fældet mere træ,
end skoven kan nå at reproducere.

• 2-4 årlige netværksarrangementer.
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