Dialog med tränare i P04 VT17
2017-06-12
Närvarande: Per Raneskog (tränare), Bulut Etal (tränare), Sofia Oldin Cederwall (förälder),
Gunnar Stomrud (förälder), Simon Nederhousen (förälder), Alula Kassa (förälder)
Efter dagens träning träffades några föräldrar och tränare för att diskutera frågor som
kommit från spelare och föräldrar. Vi diskuterade främst den nya spelordningen med två
nivåer (klass 2 och klass 4).

Fråga 1: Vilka får spela?
På det föräldramöte där detta presenterades fick många intrycket att alla spelare skulle få
rotera. Situationen är sådan nu att endast några gör det, och det är främst några spelare från
klass 4 som ibland spelar med klass 2, inte tvärtom.
Tränarnas svar:
För att spela i klass 2 skall man ha över 70 % samt vara mogen att spela för den nivån.
För att spela i klass 4 skall man ha över 50 % träningsnärvaro samt vara mogen för att spela
för den nivån. Enligt vår statistik har 22/30 spelare roterat, dock främst från klass 4 till klass
2.
Problem som identifierades var:
- De som spelar i klass 4 och blir kallade till klass 2 blir kallade för sent och upplever då att de
endast är kallade pga. sent avhopp, inte att de är med i den inplanerade rotationen. Om man
tar bort de som blir sent inkallade till klass 2 är det få som roterar.
- Vissa spelare som spelar i klass 2 och blir kallade till klass 4 tackar nej pga. att de bara vill
spela med klass 2
- Dessa faktorer skapar hierarkier mellan spelarna som inte är bra i det stora hela, och
osäkerheten kring vad som gäller skapar oro och frågetecken som ger negativa
konsekvenser.
Fråga 2: Vore det inte bättre att göra två fasta lag, så att spelarna vet vilket lag de tillhör?
Då skulle inte organisationen vara så krånglig och otydlig.
Tränarnas svar:
Det vore inte bättre. Då skulle spelarna fastna i sin utveckling. Det är i så fall bättre att
tränarna roterar mer bland lagen och att fler spelare från klass 2 roterar till klass 4 - så att så
många som möjligt utvecklas så mycket som möjligt.
Fråga 3: Varför har tränare slutat? Och: det går rykten om att fler tränare är på gång att
sluta?

Tränarnas svar:
Under våren har flera tränare valt av att sluta. I något fall var det en planerad succesiv
process, i annat fall av, enligt egen utsaga, av personliga skäl och så har det funnits tränare
som har slutat på grund av att de inte är överens med övriga tränare om hur lagen skall tas
ut och träningen skall läggas upp. Om någon mer slutar till hösten är ännu oklart.
Fråga 4: Vet tränarna vad spelarna vill och vad de tycker om den nya uppdelningen? Hur
går det med de individuella samtalen?
Tränarnas svar: de försöker hinna med så många samtal som möjligt, men hittills har de bara
hunnit 8, och de kommer inte hinna alla innan sommaruppehållet.
Avslutningsvis sa tränarna att de vill jobba mer på tydligheten, att de vill jobba mer för
cirkulation av tränare på matcher samt att rotationen mellan spelare skall gå åt båda håll
samt i möjligaste mån vara med i första uttagningen till matcher. De vill inte göra två
separata lag och de vill inte gå tillbaka till att alla spelar i nivå 3.
Sammanfattningsvis betonade föräldrarna starkt vikten av att tränare roterar mellan de två
lagen, särskilt om ytterligare tränare slutar. Båda lagen har rätt till lika god coachning! Om
lagen inte skall delas upp är det viktigt att de hålls ihop bättre, med hjälp av tränarrotation
och spelarrotation, med tydliga förhållningsregler som alla förstår.

Övriga punkter:
- De som svarat ja på anmälan till Gothia cup är med. Träningstider för detta kommer ut.
- Det vore roligt att ha en avslutning inför sommaren, och vi bestämde att ha detta
nästa måndag (19 juni) 18:00. Träningen förkortas då med 30 minuter. Mer info om detta
kommer senare. Vi tänkte oss match mellan föräldrar och spelare, och kanske korvgrillning.
- Tränarna behöver en starkare föräldragrupp som kan hjälpa till med sådant som inte rör
träning och matcher.

