Så här känner
och tycker jag!
Vi ledare i vårt underbara lag Bankeryd SK
vill veta lite mer om just dig!
Detta är frivilligt men din input är värdefull för att vi skall kunna hitta en bra individuell
utvecklingsplan för just dig, då du är så värdefull för oss. Därför har vi skapat ett frågeformulär
för att veta hur just du känner och tycker.

Ringa in den gubbe som bäst stämmer överens med vad tycker

Dåligt

Inte helt ok

Ok

Ganska bra

Jättebra

Dåligt

Inte helt ok

Ok

Ganska bra

Hur känner du när du går till träningen
När jag går till träningen känner jag mig ..........................
när jag är på träningen känner jag mig .............................
när jag går från träningen känner jag mig .........................
när jag spelar match känner jag mig ................................

Fysisk miljö
jag tycker furuvik som vi tränar på är ................................
jag tycker de att de tider som vi tränar på är .....................
jag tycker att vi har de saker (material,bollar) vi behöver ....
för att kunna genomföra en bra träning............................

Socialt
jag känner att jag har kompisar på träningen ....................
jag känner mig trygg i gruppen ......................................
jag vågar säga vad jag tycker på träningen .......................
jag känner att mina kompisar lyssnar på vad jag har att säga
jag upplever att jag är en bra kompis ...............................

Jättebra

Dåligt

Inte helt ok

Ok

Ganska bra

Träningen
Jag känner att jag utvecklas på träningarna.......................
jag upplever att jag får lära mig nya saker .........................
jag upplever att jag tränar på saker som är roligt ...............
jag upplever ingen press från andra spelare under träning....
jag upplever ingen press från ledare under träning ............
jag har förstått att vi har olika teman när vi tränar ...............

Detta är jag bra på
skjuta..........................................................................
dribbla........................................................................
passa ..........................................................................
inlägg .........................................................................
att vara målvakt ............................................................
väggspel .....................................................................
snabbhet/tempoväxling ...............................................

Jättebra

Dåligt

Inte helt ok

Ok

Ganska bra

Detta vill jag bli bättre på
skjuta ..........................................................................
dribbla ........................................................................
passa ..........................................................................
inlägg .........................................................................
att vara målvakt ............................................................
väggspel .....................................................................
snabbhet/ tempoväxling ...............................................

Vad är viktigt för mig i fotbollen
att få nya kompisar ........................................................
gemenskapen ..............................................................
att träna ......................................................................
att spela match .............................................................
att ha roligt ..................................................................
att bli bättre.................................................................
att bli bäst ...................................................................
att bli proffs..................................................................
att vi som lag blir bättre .................................................

Jättebra

Dåligt

Inte helt ok

Ok

Ganska bra

Ledarna / tränarna
jag känner mig trygg med ledarna ..................................
jag tycker lika mycket om alla ledare................................
jag känner att ledarna lyssnar på mig ...............................
jag upplever att ledarna har stor kunskap om fotboll .........
mina ledare förklarar så jag förstår ..................................
jag får hjälp av mina ledare när jag behöver ......................
mina ledare ger mig beröm när jag gjort något bra ............

Taktik / Detta vill jag förstå lite mer
hur fungerar anfallspel ..................................................
hur fungerar försvarspel ................................................
min position på plan ( vad skall jag tänka på )....................
jag vill förstå lite mer vad blomman innebär .....................

så här upplevde jag att svara på dessa frågor ....................

Jättebra

Du är bäst

Övriga kommentarer / här kan du skriva om det är något vi glömt att ta upp
eller något som du vill berätta lite mer om, Både bra och dåligt.
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

Namn ...................................................................................................

Stort tack för du tog dig tid , nu skall vi följa upp detta så att din fotboll
blir ännu mer givande
Med vänliga hälsningar
Tränarna / ledarna

AD Johan Gunnerling

