
 

 

Mål og visioner 
HUI er en socialt bevidst ungdoms- og idrætsforening med plads til alle, og har til hensigt 
at fremme sundhed, bevælgelse, idræt og socialt samvær i lokalsamfundet. Vi er en klub, 
der bygger på frivillige i de enkelte udvalg og hovedbestyrelsen, og vi ønsker at tilbyde 
vores medlemmer aktiviteter, der styrker sammenholdet gennem sport, idræt og 
bevægelse. Uddannelse af instruktører og trænere prioriteres desuden højt i HUI, da vi 
ønsker primært at tiltrække instruktører og trænere, som har motivationen til at stå for at 
gennemføre træning og instruktion af et givent hold.  
 
Socialt: 
HUI tilbyder derfor en bred vifte af aktiviteter, som styrker lokalsamfundet på det 
sundhedsmæssige, sociale og familiemæssige niveau – og vi forsøger så vidt muligt at 
være på forkant med udviklingen og tilbyde relevante aktiviteter, samt er åbne for nye tiltag 
og samarbejde på tværs for at tiltrække såvel potentielle nye trænere, instruktører og 
medlemmer til HUI.  
 
HUI skal sikre ligeværd for alle medlemmer og fremme sundhed i lokalsamfundet for såvel 
børn, unge, voksne som ældre. Derfor ønsker vi også at tilbyde relevante sociale 
aktiviteter på tværs af afdelinger, såsom juletræsfest, fastelavn, sommerfest og halfest mv. 
Indenfor de enkelte afdelinger og hold er det ligeledes muligt at søge støtte fra HUI’s 
Venner til såvel sociale arrangementer som sportslige aktiviteter.  
 
Vi ønsker at tiltrække frivillige og personer med specifikke evner og motivation til at hjælpe 
os i at stille aktiviteter til rådighed for vores medlemmer. Det er ikke afgørende, at man 
som frivillig er uddannet i den aktivitet, man kommer ind og varetager – men har man 
motivationen, tiden og viljen til at hjælpe til, så vil HUI så vidt muligt stille de nødvendige 
værktøjer og uddannelse til rådighed.  
 
Sportsligt: 
HUI’s målsætning er, at klubbens medlemmer deltager i aktiviteter på så højt et niveau 
som muligt, indenfor de sports- og idrætsgrene, de deltager i. Vurderingen af det enkelte 
holds formåen og deltagelse foretages af de enkelte trænerteams, og med hensyntagen til 
alle deltagere på det pågældende hold. Trænere og instruktører vil løbende blive tilbudt 
uddannelse og træning, som kan være med til at understøtte dem i at udvikle sig i de 
aktiviteter, de varetager. 
 
Formålet med træningen er at udvikle, tiltrække og fastholde primært egne spillere på alle 
niveauer. HUI har ligeledes et ønske om at samarbejde med de omkringliggende klubber i 
bestræbelserne på at øge kvaliteten og give ungdomsspillere de bedste forudsætninger 
for at kunne udvikle sig i en positiv retning. Dette samarbejde være sig både i form af 
træningskampe, men også holdmæssigt samarbejde for at fastholde 
træningsmulighederne i og omkring HUI.  
 
Økonomi: 
HUI skal sikre et sundt økonomisk grundlag for alle aktiviteter, samt sikre optimal 
udnyttelse af sponsorpotentiale og offentlige midler, herunder midler fra fonde og tilskud til 
medlemmer og aktiviteter. HUI ønsker at stille de bedste rammer til rådighed for vores 
forskellige trænere, hold og medlemmer, hvilket også betyder at vi investerer i redskaber 
og udstyr, indenfor en forsvarlig økonomisk formåen.  
 
 


