Sammendrag spillerevalueringer 2013
Antall besvarelser: 15
SPØRSMÅL
1)
Kommentarer
spillere/
spillerstall :

2)
Kommentarer
trener(e) :

3)
Kommentarer
lagledelse/støtt
eapparat :
4) Treninger
(innhold/intensi
tet/antall/annet
….) :




















pluss
Sosialt
Trivsel
Fin blanding
Positiv gjeng
Bedre miljø enn på lenge
Bra at vi har fått med de eldste




minus
For få på trening
Feilprioritering





Godt nivå, god jobb
Alltid kontroll
Glad for å ha 3 trenere som virker til å
ha et godt samspill.
Føler jeg kan snakke med dere
Strålende jobb,positivt
Flotte folk som vil oss vel
De tilrettelegger og motiverer
God intensitet (Trondheim)
Variert
Gode treninger
Bra, tross kun 5 på trening,
Bra, liker at det er så mye spilling og
spesielt firerboks der det nesten alltid
blir bra trøkk, bra intensitet og
innhold











For lite variasjon,
Få på trening (Trondheim),
Ugunstige treningstider,
Damer/junior får «restene»,
Savner utholdenhetstrening.
for få folk og litt for lav
intensitet
Kunne kanskje hatt litt mer
”Serriøse treninger

Kommentarer
Mer krav i forhold til spillere og
treningsleir til neste år,
Flere spillere på damesiden for å kunne
heve spillet og fått litt «konkurranse»
om plassene
bra vi har fått med de eldste seniorene
og håper de blir med neste år også
liker at vi har 3 trenere for å få litt
variasjon og få litt forandring på
treningene.



vært godt med et fruktfat eller noe
lignende, før eller etter kamp










Felles løpsøkter
Seinere treninger
Mer intensitet
Mer variasjon
Keepertreninger
Mer styrke, hurtighet og kondisjon
Vi er kanskje litt dårlige til å møte presis
veldig mange føler de kan «slunte unna»
og allikevel få spille mye på kamp.
Jeg synes at når man er på trening skal
man fokusere på trening.



5)
Treningsforhold
(baner/utstyr/r
eiser/annet ....)
:






Bra
Tyrkia ekstremt bra
Positivt med buss
Det har vært gode treningsforhold
både i ånesøyan og Romoslia




6) Ledelse
kamper og
kampforberedel
ser :




Bra, fornøyd
Veldig bra når det kommer til
kampforberedelser






7) Gj.føring
sesongforbered
elser
(treninger/tr.ka
mper/treningsl
eir/annet ….) :

8) Gj.føring i
kampsesongen :








Treningsleir Kjempebra
Gode treninger
Treningsleirkonseptet - skaper
samhold i laget på tvers av alder.

Positivt
Bra vårsesong









9) Klubben for
øvrig :







Meget bra
Bra på jentesiden,
Klubben gjør en flott innsats
Jeg trives veldig godt
En herlig klubb med et veldig bra
samhold

For lite innendørs
Damelaget bør/må få
ordentlige baller til trening
og kamp + vester



Savnet litt ”tenning
For mye prat før kamp
Litt mye styrt fra sidelinja ift.
Spillet
Vi vet når vi har gjort en feil,
det er ikke alltid nødvendig å
rope ut å fortelle det
For lite treningskamper og
cuper
Alt for lite folk på trening,
som gjør det litt
umotiverende å komme på
trening





Trening i Trondheim før kamp
Lengre oppvarming
Egen keeperoppvarming,





Flere treninger,
Mer halltid
Viktig at vi var på treningsleir før
sesongstart, slik at vi fikk ei god
treningsuke med mange på trening.
Flere cuper,
Mer fokus på hurtig ballspill,
Starte litt tidligere med fotball-treninger
etter nyåret og være litt mer forberedt
før NM
Heller treningskamper mot g16 enn g14
Viktig at alle henger med hele tiden,
Fint som det var i høst med mulighet til
mange kamper også for oss eldre
Å klare å gjennomføre flere
spillesamtaler
KSA bør prioriteres på lik linje som MSA!

Langt ned på høsttabellen
For mye useriøst blant
spillerne
For få på trening
Litt skuffende høst












Kunstgressbanen i Ånesøyan har vært
med på mye og det er kanskje tid for å få
en ny
Vil at det skal være grønne sokker
tilgjengelig til en hver tid.

10) Hva er viktig
for K/H, mht
neste sesong,
for at KSA/Je19
skal utvikle seg
videre ?
















11) Hva er
viktig for deg,
mht utvikling og
satsing mot
neste sesong ?





Opprykk
at de eldste fortsetter
Positivitet
Keepertreninger
At alle virkelig er tent på å vinne kamper
ta vare på spillerne vi har,
ha det artig og samtidig sportslig utfordring,
Gode forberedelser til kamp (fest før kamp er uaktuelt, og hvis det skjer, bør i alle fall ikke den spilleren starte kampen). Noen
reaksjoner på det i forrige sesong.
Stabilt høyt treningsoppmøte,
sosiale arrangementer, cuper
At vi fortsatt får ha kloke og stabile trenere som er oppriktig interessert i oss og vil
Flere kondistreninger,
Fokus på å gjøre hverandre god
Et ekstra ansvar til oss som er seniorer, og få jr-spillerne til å trives hos damelaget slik at de kan bli så god som de ønsker
Få flere til å møte på trening + skape en motivasjon som varer lenger enn rundt tyrkiatur
Satse enda mer på KSA, vil ha opprykk

Ja: 11

Vet ikke: 3

Nei: 1

