
Individuella samtal 2019 HFF P2007 

Med start nu i vinter och fram till sommaren kommer vi att ha individuella samtal med spelare och 

vårdnadshavare. Detta i linje med vår spelarutbildningsplan Blå tråden. 

Syftet är att bättre få en bild av SPELARENS syn på sin fotboll och laget, samt att vi ledare ges 

möjlighet att bättre lära känna människan bakom spelaren. 

Vidare vill vi ledare få feedback på vår organisation, hur vi kan förbättra oss själva och miljön runt 

laget. 

 

Tanken är att vi kommer dela upp samtalen mellan oss 4 huvudtränare: Athanasios, Johnny, Kim och 

Peter. 

Om man gärna vill föra dessa samtal med just en särskild av oss går detta bra. I så fall önskar vi få 

meddelande om detta senast tisdag 19 februari. 

Efter 19 februari kommer vi börja kalla till dessa samtal, som kommer ligga i anslutning till träning. 

Samtalet förväntas ta ca 20-30 minuter. 

 

Under samtalet kommer vi ha stöd av följande punkter här nedan. Sitt gärna och kika på dessa 

tillsamman med spelaren innan mötet. Då är spelaren förberedd och har hunnit reflektera.  Det är 

viktigt att spelarens egna tankar och känslor genomsyrar samtalet: 

 

 

• Berätta hur du trivs i laget och med dina lagkamrater. 

• Beskriv hur du tycker samarbetet mellan spelare och ledare fungerar i laget. 

• Berätta om vad du tycker om träningarna. Saknar du något? Gillar du något speciellt? 

• Vad tycker du om att spela match? Vad är kul? Beskriv hur du känner dig inför match. 

• Upplever du att du får ut din fulla potential idag? Om inte, vad kan det bero på? 

• Hur tycker du att det fungerar med skolan/kost/kompisar/hemma? 

• Vilka mål har du med fotbollen i år? 

• Vad är ditt mål med fotbollen de närmaste 3-5 åren? 

• Beskriv vad du är bra på och vill förstärka (2-3 saker). 

• Beskriv vad du är mindre bra på och vill förbättra (2-3 saker). 

• Vilken/vilka positioner tycker du är roligast att spela på? (just nu)Varför? 

• Övrigt. Här ges utrymme för reflektioner och andra saker vi vill lyfta. 

 


