
Årsplan 2021
Torslunde-Ishøj IF Fodbold

Årsplanen giver et indblik i en række af de opgaver TIIF Fodbold samlet set forventes at arbejde 
med i 2021. Punkterne er ikke prioriteret, ligesom de ikke afspejler den fulde opgaveportefølje.

1. Arbejdet med de økonomiske rammer forsætter og følges tæt, der forventes et positivt resultat.

2. Seniorafdelingen skal fortsat være funktionsdygtig, med fokus på både den sportslige og sociale 
udvikling. Der skal arbejdes på bedre synergi iblandt HS1, HS2 og HS3.

3. HS1 arbejder videre med målet om oprykning til serie 3.

4. HS2 arbejder videre med at målet om konsolidering i midten af serie 4.

5. HS3 arbejder videre på konsolidering i sub-toppen af serie 5.

6. Old boys og Veteran forventes fastholdt i nuværende setup.

7. Øget fokus på ungdomsafdelingen, hvor målet er tilføjelse af et eller to hold.

8. Der forventes igen afvikling af fodboldskole, efter succesen fra 2020.

9. Der skal ses på udvikling af nye trænere fra egne rækker.

10. Antallet af medlemmer forventes stigende, gennem arbejdet med flere hold i ungdomsafdelingen.

11. Sponsorprojekt forventes søsat primo 2021. Mulig sponsordag ved opstart af sæsonen i august.

12. Fortsat vækst i kiosksalg – herunder udvikling af udvalg og tilgængelighed. Der ses et stort potentiale i 
salg på kampbanen ifb. med hjemmekampe.

13. Der er fokus på udvikling af klubhuset og anlægget. Det genetablerede samarbejde med kommunen 
fastholdes. Ønsker om renovering af klubhus, hegn om banerne og to ekstra lysmaster er prioriteret. 
Desuden ses der på mulighederne for nye udskiftningsbokse til kampbanen.

14. Kommunikation via hjemmesiden skal reetableres, desuden øges presset på de sociale medier der pt. 
indebærer Facebook og LinkedIn.

15. Julebanko forventes afholdt i 2021, med mål om højere omsætning end i 2019.

16. De første tanker og ønsker omkring jubilæet i 2022 igangsættes.

17. Bestyrelsens opgaver og ansvarsområder, skal i højere grad synliggøres for medlemmer og 
interessenter.
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