Kjære spiller (og foresatte.)

Nesbru, den 28/11-2009

Du har herved mottatt et spillerutviklingsskjema, som skal hjelpe oss til at du får en optimal spillerutvikling. I
vintersesongen vil vi søke å ha tre utviklingssamtaler. Målene for samtalene er bl.a.:
1. At du tar et selvstendig ansvar for din egen spillerutvikling.
2. Du skal kunne få en tilbakemelding på hva du kan videreutvikle, og at vi sammen skal sette opp tre
spillerutviklingstiltak. Disse skal du arbeide med frem til spillersamtale i uke 11/2010. Det er planlagt
også en justeringssamtale i uke 5/2010. Denne justeringssamtalen vil ikke være så formalisert som
samtalene den 7. sesember 2009 og samtalen i uke 11/2010.
Spillerutviklingsskjemaet, som for øvrig fortsatt er under utvikling, består av to deler. Del 1 setter opp fem
områder som har betydning for din spillerutvikling. Dette er: Fotballforståelse, arbeidskapasitet, teknikk,
tempo og holdninger (attitude). Del 2 setter opp en del ferdighetsmomenter som du også skal vurdere. Innen
02.12.2009, event 04.12.2009, har du fylt ut din egen oversikt over hvordan du selv vurderer deg selv i forhold
til spørsmålene innen del 1 og del 2. Du leverer skjemaene enten på treningen den 02.12.2009, eller per e-post
innnen den 04.12.2009 kl 18:00. Dersom du benytter e-posten, så sender du skjemaene både til Robert og
Sturla. (Adressene finner du på www.holmen97.no). Deretter vil trenerene se på dette og gi sine vurderinger.
På møtet vil vi gjennomgå skjemaene og sammen plukke ut de tre spillerutviklingstiltak som du skal
konsentrere deg om frem til neste spillersamtale. Dere må ta kontakt med trenerene, dersom dere har
spørsmål til utfylling av skjemaene. Det enkelte skjema og tilbakemelding er personlig mellom den enkelte
spiller og trenerene.
Spillersamtalen er estimert å vare i 20-25 minutter, og vil være i klubbhuset. Møt presist, da det er et stramt
tidsskjema.
Her følger oppsett for samtalene som vil være den 7. desember 2009. Pass på å møte presist, og dersom du
ikke kan møte så prøv å bytte innbyrdes.
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Ferdinand har samtale med Sturla, og Jonathan har samtale med Robert den 9 desember 2009 etter trening i
klubbhuset.
Hilsen
Robert Ekpete og Sturla Johnsen

