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Spillerutviklingssamtale Haslum IL håndball 

Fra og med 13 år 
 

En slik samtale vil være en mulighet for spiller og trener å kommunisere på tomannshånd uten å bli 

forstyrret. 

For treneren vil det være en fin måte å bli enda bedre kjent med den enkelte spiller samt få 

tilbakemeldinger som kan bidra til at man blir en enda bedre trener for gruppen. 

Spillerne må tenke igjennom hvordan de er på trening og kamp, hvilke sterke sider de har og på 

hvilke områder det kan være rom for forbedring. 

En slik samtale skal ende opp i at den enkelte spiller får inntil 2 områder de skal ha ekstra fokus på de 

neste 3 mnd. 

 

Varighet, maks 15 minutter 

 

1. trenings-/kamp mengde 

Hva er din vurdering/mening om 

- Antall treninger 

- Antall kamper 

 

2.  Hvordan synes du miljøet i spillergruppen er? 

- Blir alle inkludert i stor nok grad? 

- Opplever du at tonen mellom spillerne er preget av positivitet? 

- Får du støtte i gruppen dersom du trenger det? 

- Hvordan kan miljøet bli bedre? 

 

3. Evaluering av sesongen så langt/årets sesong/forrige sesong: 

 

a. Har sesongen innfridd de forventningene du hadde på forhånd? 

- Hva er du mest fornøyd med? 

- Hva er du minst fornøyd med? 

b. Hvordan vurderer du dine egne prestasjoner? 

- I kamp? 

- På trening? 

c. Hva er din vurdering av trenernes prestasjoner? 

- Er treningene/treningsopplegget godt nok? 

- Kommuniserer trenerne på en måte du forstår? 

- Er trenerne flinke nok til å behandle alle i gruppen likt? 

- Hvordan vurderer du trenernes kampledelse? 

d. Tilbakemeldinger fra trener  

- Prestasjonene gjennom året. 

- Utvikling gjennom året. 
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4 Felles plan for videre fremgang 

- Spesifikke fokusområder neste 3 mnd.(maks 2 stk) 

Eks: Oppmøte (antall/tid) 

 Konsentrasjon ved gjennomgang av øvelser 

 Fokus på å gjøre det lagleder sier under kamp 

 Yte mer på kondisjonskrevende øvelser 

 Høy arm når du skyter 

 Riktig mottak av ball 

 Stjele vinkel ved skudd fra ving 

 Hurtig skuddavvikling 

 Hurtigere fotarbeid 

 

b. Hva kan trenerne forbedre til neste år: 

Innspill fra alle spillerne summeres og ender i inntil 2 fokusområder. 

- Treningsopplegg (fokus/variasjon)? 

- Kommunikasjon? 

- Kampledelse? 

- Annet? 


