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141 svar som fordeler seg slik
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Hvorfor spiller du fotball?
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Flere svar mulig: N=329
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Hvor ofte vil du spille fotball? (alder)
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Hvor ofte vil du spille fotball (gutter/jenter)
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Spiller du fotball utenfor treningstid
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Hvor godt trives du
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Hvor ofte spiller de fotball de som ønsker å bli 
veldig god
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De som trives nevner

• Gode og morsomme venner – mange tar opp venner
• At det er gøy å spille fotball
• At de føler seg inkludert
• Gode trenere – mange som sier dette
• Gøy med cup og camper
• Ikke stygge ord
• Venn med alle på laget – så ikke noe problem
• Får spille det man ønsker
• Støttende lagkamerater
• Fair play holdningen

Mine venner er der, 
jeg elsker fotball og 

det er gøy når 
treneren sier at jeg er 

flinkere enn sist
(gutt 12)



De som ikke trives

• Ikke erting/kommentarer av ferdigheter (når man ikke er god)
• Kanskje spurt trenerne om flere cuper som laget kan ha det moro 

sammen
• Litt dårlig miljø med kjefting og sånt
• Mer utfordring og mer fokus på teknikk



Hvor mange opplevd mobbing eller rasisme?
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Hvor ofte har du sett eller opplevd mobbing - rasisme
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Hva gjorde du da du opplevde dette?

• Dommer tok tak i det – 1
• Fikk høre det av andre så gjorde ikke så mye – 1
• Ikke noe – 4
• Trodde jeg hørte feil frøys til, men gjorde ikke noe -1
• Jeg var dommer så sa i fra at det ikke var greit - 1
• Sa i fra til dommer – 4
• Sa i fra til dommer og trener  - 3
• Sa i fra til foreldre -2
• Sa i fra til foreldre og venner – 1
• Sa i fra til trener - 8



Har det hjulpet å si i fra?

Ja Nei Vet ikke Totalsum
Dommeren tok tak i det.; 1 1

Fikk høre det av noen andre så gjorde ikke mye; 1 1

Ikke noe; 4 4

Ikke noe;Frøys litt, trodde jeg hørte feil; 1 1

Jeg var dommer så sa i fra at det ikke var greit; 1 1

Sa i fra til dommer; 2 1 3

Sa i fra til dommer; Sa i fra til trener; 3 3

Sa i fra til foreldre; 1 1 2

Sa i fra til foreldre; Sa i fra til venner; 1 1

Sa i fra til trener; 4 1 3 8

Totalsum 12 2 11 25



Har du noen forslag til hva klubben bør gjøre 
for at det skal bli enda gøyere å spille fotball?

7 år
Mer cuper!!
spille kamper og cuper, for da blir man mer øvd på fotball

8 år
Is på avslutning, spille mer på lag uten å trene alene 
Kommer ikke på noe
Mindre tid brukt mellom øvelser
Være snille



Har du noen forslag til hva klubben bør gjøre 
for at det skal bli enda gøyere å spille fotball?
09 år
Egentlig ikke
Ha større plass sånn at vi kan spille oftere 7er 
Jeg ønske å spille mer kamper
Kun jenter på jenteakademiet 
Starte med lightning igjen.

10 år
Det er bra nok
Flere cuper
Ha litt mere arrangementer sånn som "jentedager" med trenere fra Vålerenga
Lage flere fotballbaner
Lengre trening
Nei
Nei. 



Har du noen forslag til hva klubben bør gjøre 
for at det skal bli enda gøyere å spille fotball?

11 år
Fint som det er nå.
Flere cup'er mot andre lag
Flere kamper. 
Flere sosiale samlinger på feks Paintball eller Fangene på fortet
Ha flere cuper
Hvis vi kan få velge litt hva vi skal gjøre
Klubbene kan kanskje prøve og samarbeide mere med andre klubber går og få bedre kvalitet på treningen
Nei, det er topp som det er.
Nei, egentlig ikke.



Har du noen forslag til hva klubben bør gjøre 
for at det skal bli enda gøyere å spille fotball?

De gjør det som skal til synes jeg.
det er  blandet lag
Gjøre øvelser som barna ønsker
Gutter og jenter trener sammen, det er gøy
Ha litt flere mix-cuper. Det er så gøy å kunne spille med guttene også siden de ofte pleier å se på oss som dårligere enn dem så
kan man vise dem at man ikke er så dårlig som de tror. Så mix cuper og flere camper 
Ikke noe spesielt jeg er ny i klubben jeg er fornøyd 
Jeg syntes at det vi holder på med nå funker veldig bra.
Kanskje to trenere isteden for en fordi da får de med seg alt som skjer og kan fortelle oss enda bedre hva vi må øve på og ikke
Mer plass og flere baner
Mere kamp og skyte trening.
Mix-cup er gøy
Nei
Nei jeg syntes det er gøy allerede men kanskje en liten cup bare med laget noen få ganger i blant
Nei, egentlig ikke.
Spille masse kamper og en spretten
spille mer kamper mot andre lag.

12 år



Har du noen forslag til hva klubben bør gjøre 
for at det skal bli enda gøyere å spille fotball?

De gjør en bra nok jobb trenger ikke noe mer
Flere aktiviteter som ikke er trening 
Flere kamper og mer spilletid.
Flere sosiale sammenkomster for å bedre kjent. 
Vet ikke tror ikke det
Ikke som jeg kommer på nå:)
Jeg syns at det er gøy allerede men en forslag kan være tilstand med de som vil spille proff å ha en mentor som 
allerede er spiller for store lag i Norge. 
Jeg syntes klubben behandler førstelaget og andrelaget veldig forskjellig, førstelaget er sååå viktige mens 
andrelaget har ingenting å si, det er også litt dumt når alle vennene dine er på første/andre-laget også er du den 
eneste på første/andre-laget. 
La spillerne være med på å velge øvelser - Ha ulike øvelser oftere.
Nei
Spille kamper mer.

13 år



Har du noen forslag til hva klubben bør gjøre 
for at det skal bli enda gøyere å spille fotball?

Bare kamper ingen xx øvelser fordi det er jeg dårlig på
bedre øvelser
Har ingen forslag
Ikke si masse stygt ting om hverandre
Mer treninger
Nei
Nei, men kanskje ikke sette så stor press og jeg føler det blir fort veldig seriøst. 
Nei. 
Ta forslag fra spillere på forbedringer på treninger og andre ting.

14 år



Har du noen forslag til hva klubben bør gjøre 
for at det skal bli enda gøyere å spille fotball?

Det burde koste mindre for å spille.
Flere treninger og Bedre Kjemi
Forskjellige øvelser
Få til flere sosiale aktiviteter med laget, det hadde skapt et stort fellesskap. Fiks garderobene. 

Jeg er fornøyd med måten treningene ble organisert på og med trenerne som følger oss mye.  Jeg har ingen forslag 
da de gjør det veldig bra.
Mer fotball øvelser og ikke bare lillebror i midten
Nei
Reise mer 
Vi kan ha forskjellige leker som enspretten og det hjelper med triksing for eksempel 
Være flinkere på å bytte på øvelser

15 år



Har du noen forslag til hva klubben bør gjøre 
for at det skal bli enda gøyere å spille fotball?

fortsett sånn som dere gjør!
Mer sosialt !
Nei
Prioritere jenter litt mer
Variere treninger og ha flere intern kamper

16 år


