
Hur kan en tränare skapa en trygg miljö där alla vågar prova, misslyckas, försöka igen och 

utvecklas? 

- Både uppmuntra och peppa men även konstruktiv kritik 

- Inte uppmuntra negativa kommentarer mellan lagspelare. Sätta stopp för negativ jargong 

under träning 

- Ha en bra relation mellan spelare och coacher 

- Inte trycka ner spelare 

- Göra övningar flera gånger så man kan lära sig övningen och känna sig mer bekväm 

 

 

Hur får en tränare alla att känna sig sedda?  

- Inte dela upp de bästa och sämsta under övning. Exempelvis på olika korgar eller olika lag 

under träning 

- Prata med alla och inte bara de bästa 

- Lika mycket uppmärksamhet och komplimanger till alla 

- Nämna alla namn, inte bara att de bästa får komplimanger inför hela gruppen 

 

När och kring vad, är det viktigt att tränaren frågar    er spelare om era åsikter om hur ni bör 

göra i laget? 

- Vid frågor gällande lagkassan 

- Vilka övningar som fungerar bäst för laget 

- Uppdelning på cuper, gör man detta bra så kommer fler fortsätta 

- Hur matcher gick, låta alla säga hur det gick och hur de upplevde matchen  

- Om man vill spela vissa cuper eller om man vill vila en helg 

- Om det pågår bråk i laget är det viktigt att höra med spelarna och hur de tycker tränarna ska 

hantera situationen 

-  

 

anonyma formulär angående gemenskap osv: 

- 1per termin, en från klubben och en från egna coacherna 

- Ska fråga om både övningar man tycker är roliga men även hur lagkänslan är osv 

Vad tyckte ni var bra med ”hemma-ABC”? 

- Roligt att få testa på volleyboll 

- Stora mossen och Kärsön var nära hemifrån 

- GLASSVAGNEN!!!!! 

- Inte bara basket utan man fick även göra andra aktiviteter 

- Träningsupplägget var bra med antal träningar osv 

- Bra träningsplanering av coacherna samt bra kvalitet under träningarna 

- BRA MAT! 

Vad fungerade mindre bra? 

- För lite mat, man blev hungrig på eftermiddagen 

- Oklara planeringar fån klubben med vilken plan och hall man skulle vara i 

- För långa pauser mellan träningarna vissa dagar 

- Alldeles för dyrt, många övervägde att strunta i det för att det var så dyrt 



- Dålig uteplan på Kärsön 

- Jobbigt att ha träningar i thorildshallen, långt bort från Stora Mossen och Kärsön 

- Litet område, inte samma frihetskänsla som i Visby 

 

Vad kan bli bättre nästa år?  

- AllStar match, inte seriös match utan med roliga regler och poängsystem 

- Mer variation med olika tränare och gemensamma aktiviteter tillsammans med andra lag 

- Inte vara på Kärsön 

- En övernattning under veckan, sista natten 

- Att det finns en Alvik kiosk där man kan köpa mellis  

- Fler aktiviteter, exempelvis utflykter med laget eller sammarbetsövningar 

- Mer mat 

- Disco sista kvällen 

- TSHIRTS!! 

Vilka tycker vi ska bli intervjuade och vad ska frågas? 

- Klara Lundqvist  

- Glenn Berg 

- Olle Håkansson 

- Ludde Håkansson 

- Martin Muursepp 

- Henrik Gaddefors 

- Egon Håkansson 

Frågor  

- Vad för matchställ hade ni? 

- Hade ni någon speciell grej ni gjorde innan match? 

- Hur ofta tränade ni? 

- Får pommaclinnena någon comeback? 

- Var ni trashtalkers? 

- Berätta om era karriärers höjdpunkter? 

- Varför spelade ni i Alvik? 

- Hur såg klubben ut då? Fanns ABC, fanns det ungdomslag? 

- Hur såg gemenskapen ut i klubben? 

Hur ska det publiceras? Videoklipp, intervjuer på hemsidan osv?  

 

- Ett långt klipp i kronologisk ordning 

- Många av profilerna ska vara med 

- Instagram, IG TV 

- Facebook 

- Inte hemsidan – ”ingen ungdom läser på hemsidan” 

- Göra det som en dokumentär  

- Göra den bra – som reklamfilmen 

- Avsnitt, inte mer än 10 minuter per avsnitt, ett avsnitt per 10-år 

 

 


