
 
 

Navn:  

 

Position: Fødselsdato:  

Dato: Sparkeben:  Trænere: 

 

Fremgangsmåde: Udleveres til spilleren, der udfylder og sender til træneren. Det udfyldte skema skaber udgangspunktet for samtalen 

med spilleren. Herfra aftales tre udviklingspunkter med spilleren.  

 

Spilleren markerer med sorte krydser og sender til træneren. 

Bedømmelse af spilleren sker ved afkrydsning i de 4 søjler efter nedenstående skala: 

1. Højt funktionsniveau 2. Kan ændres med få 

korrektioner 

3. Kan ændres med flere 

korrektioner 

4. Skal forbedres væsentligt 

 

Bedømmelse 1 2 3 4 Trænerens kommentar 

Karakter      

Attitude (udstråling)      

Ærgerrighed (vil det)      

Vindermentalitet      

Lederegenskaber      

Kommunikationsevne      

Koncentrationsevne      

Fysisk mod      

      

Spilintelligens      

Def: Forudse, sanse, handel      

Def: Beslutte, time      

Off: Forudse, sanse, handle      

Off: Beslutte time      

      

Hurtighed/Fysik      

Hurtighed m bold      

Temposkift m bold      

Hurtighed uden bold      

Bevægelighed/koordination      

Udholdenhed      

      

Målmandsspecifik      

Gribeteknik      

Udspark      

Pasninger      

Placeringsevne      

Igangsætning      

Indgreb i feltet      

Dirigere forsvar      

Organisere dødbolde      

Reagere hurtigt      

Offensiv udgangsstilling      

Faldteknik      

Benarbejde      

Udkast      

Holde fokus under kamp      

Placere mur      

Indgreb ved indlæg      

      

Spidskompetence  

 

 

Udviklingspunkt 1 Udviklings punkt 2 Udviklingspunkt 3 
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