
Laganda 2018



Diskussionsfrågor
1. Vad innebär laganda för mig?

2.      Hur kan jag visa laganda för mina lagkamrater?



Vad innebär laganda

◾En gemensam känsla för vad som är rätt och fel
◾Hur man behandlar sig själv och andra
◾Bra stämning
◾Strävan mot gemensamma mål
◾Samhörighet i grupp
◾Att man ställer upp för varandra



Hur visar sig laganda i praktiken
◾Under spel att aldrig ge upp och att uppfattas som ett jobbigt och svårt lag möta
◾Laget störs inte av externa, opåverkbara saker som domare, psykningar från 
motståndare.
◾När spelarna insett att LAGET är vår styrka inte JAGET
◾När lagandan finns uppstår också trygghet som tillåter misslyckande och ger 
förutsättningar att lyckas



Vad du kan förvänat dig av tränaren
◾Lyft fram det som är bra och ta bort det dåliga
◾Behandla alla lika
◾Var rättvis
◾Kunna erkänna egna fel och brister
◾Se till att spelare är med och fattar vissa beslut
◾Aldrig tillåta några divor
◾Aldrig gå med på fusk, mygel, later eller dåligt uppförande



Vad som kan förväntas av spelarna för laganda

INSTÄLLNING
◾Du skall ge det Du har i varje situation och 100% för laget
◾Du skall se Dig själv och laget som vinnare i varje situation
◾Du skall vara ödmjuk mot spelare och andra kring laget
 
DISCIPLIN
◾Du skall arbeta efter gemensamma regler och passa tider
◾Du skall förbereda Dig väl inför match och träning
◾Du skall vara en god representant för Din förening
 
ANSVAR
◾Du skall kunna ge ansvar åt lagkamrater och ta ansvar för de uppgifter Du fått
◾Du har ett ansvar att sprida glädje.
◾Du har EGET ansvar för DIN utveckling, DINA prestationer och på vilket sätt DU vill bli bemött på



Vad man kan förväntas av samarbete

◾Du skall kunna arbeta mot gemensamt uppsatta mål
◾Du skall acceptera och kunna arbeta efter olika typer av taktik
◾Du skall kunna genomföra en uppgift som för laget är viktigare än Dina egna mål
◾Du skall kunna samarbeta med, acceptera och framförallt respektera de som 
(precis som Du själv) har brister i vissa delar av sitt kunnande
◾Det är INTE tränaren som ska ge laget den rätta andan utan det är de enskilda 
spelarna som ska skapa den
◾Tränarens ansvar är att se till att processen kommer igång, skapa 
förutsättningarna och övervaka



Nästa säsong, vad vill VI?
Konsekvensen av om flera inte är nog motiverade/intresserade att driva tre 
serier blir att vi spelar en 7-manna och en 9-manna vilket gör att  flera spelare 
kommer att få stå över ett antal matcher per säsong.

Fundera för dig själv, hur vill du själv att det ska se ut höstsäsongen?

Hur mycket boll vill du spela?


