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Skabelon til spillermøde – DGL 2000 

Formålet med denne spillermødeskabelon er at sikre, at samtlige aspekter, vedrørende kamp, træning, 
målsætninger, ambitionsniveau, mandsskabsbehandling samt andre vigtige forhold for hvert hold 
vendes, til de tre planlagte spillermøder pr. sæson (før sæsonstart, når turneringen vender samt et 
evalurende møde før spillerne går på ferien). Det er desuden vigtigt at understrege, at det er spillerne 
med holdets anfører i spidsen, som initierer og dermed styrer spillermødet. Dette kræver at anførere 
på hvert hold har samlet truppen før spillermødet og således planlagt agendaen. Den samlede 
spillertrup fremlægger indledningsvis problemstillingerne/kritik/ros med saglige begrundelser og 
argumentation. Trænere kommer efterfølgende med sine besyv på problemstillingerne/kritik/ros. I 
samlede folk aftaler man efterfølgende, hvad målsætningerne er vedrørende kamp og træning samt 
hvilke forbedringspunkter trænere som spillere skal arbejde hen imod frem til næste 
spillermøde/opstart. 
 
 
Faste diskussionspunkter på agendaen: 
 

Forhold vedrørende træning: 
 

 Træningsfremmøde 

 Træningens indhold og kvalitet (balanceret og varieret træning) 

 Rød tråd i træningen 

 Træningsintensitet 

 Den generelle stemning når der trænes (det skal altid være sjovt at komme til træning og man 
må meget gerne være træt efter en træning) 

 Den generelle form på holdet 

 Prioritering af fællestræning/bånd mellem trupperne 

 [xxx] 
 
Forhold vedrørende kamp: 
 

 Basis ting på plads som kørsel, materiale, mødetidspunkter mv.  

 Forståligt taktiskoplæg – den røde tråd fra træning overføres til kampene 

 Opvarmning, koncentration og intensitet før kamp 

 Intensitet i kampene 

 Den generelle stemning når der spilles kamp (det skal altid være sjovt at spille fodbold – 
glæden ved fodbolden er den motivende drivkraft i alt hvad vi laver) 

 [xxx] 
 
Fælles målsætninger: 
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 Fælles målsætninger sættes op på det første spillermøde – disse mål går hele spillertruppen 
benhårdt efter. 

 Revurdering af de opstillede målsætninger – hvad er gået godt hvad er gået skidt og hvorfor? 
Hvad skal der gøres for at rette kursen ind/ændre kurs hvis nødvendigt? 

 [xxx] 
 
Fælles ambitionsniveau: 
 

 Er trænere og spilleres ambitionsniveau identisk og arbejdes der hen mod samme mål? 

 Internt i truppen er ambitionsniveau identisk og arbejdes der hen mod samme mål? 

 [xxx]  
 
Mandskabsbehandling: 
 

 Har trænere tid/overskud/prioriterer den enkelte spiller både sportsligt og socialt? 

 Sættes der ”guidelines” for den enkelte spiller i forhold til forbedringspunkter? 

 Feedback til spiller hvis man ikke er udtaget til kamp? 

 Feedback til spiller hvis man ikke træner med sædvandelige trup? 

 [xxx]  
 
Andre aspekter, der bør diskuteres på spillermødet: 
 

 [xxx] 
     
/Sportschefen 


