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KAPITEL 3 — PRAKTISKT LEDARSKAP

Vi frågade några barn som alla tränat fäktning några år:

- Hur ska en bra tränare vara?
sa ganska

De ska kunna presvycket men inom gränsen

Han skall hålla ordning

Skainte bara skrika
gör bättre hela tiden

Jag vill att dom
skall vara rättvisa

Dom ska vara duktiga så man
får lära sig rätt från början

Om tränarenär slö
och så dåblir det
segt och inget kul

Hanskall vara glad

 

et är krävande att vara idrottsledare. Det förstår vi av rösterna ovan.

     

Den sorn tror att det räcker med en egen idrottsbakgrund ochlite

sunt förnuft har fel. Med ledarskapet följer ansvar för att klubbens

 

verksamhet håller hög kvalitet och att ungdomarna känner trygghet

och har goda möjligheter att utvecklas somfäktare,

Som ledare måste du ständigt utvecklas och lära dig nya Det finns självklart stunder då det tar emot och då man

saker, vilket också gör det så roligt och stimulerande att hellre skulle vilja lägga sig framför TV:n än att packa

vara idrottsledare. Ingen blir någonsin fullärd. väskan och åka nertill klubblokalen. Det finns tillfällen

Det finns idag omfattandelitteratur om ledarskap. som är motiga och tråkiga; svåra beslut, motgångar i

Tipspålitteratur presenteras i slutet av detta kapitel. tävlingar, knepigarelationertill föräldrar. Men i grun-

Vi har satt rubriken praktiskt ledarskap för att betona att den måste du som ledare tycka om att vara ledare. Det

kapitlet inte tar upp teorier om ledarskap, utan i första är först då du kan få förtroende hos barnen. De märker

handgerpraktiska råd. om du gillar ochtror på det du gör och det du säger. Då

lyssnar de. Din glädje och ditt engagemangspridersig på

Många harställt sig frågan: sammavis som det smittar av sig, om du är likgiltig och

aD Vad utmärker en bra ledare? frånvarande. När du märker att de lyssnar, att samspelet

@ Två förhållanden är mycketviktiga: fungerar, då växer din inspiration ochglädje. Duvill lära

dig mer och utvecklas som tränare.

1 Att du som ledare tycker om det du håller på med och Medett överskott av kunskaper — kunskaper om

känner glädje och engagemang. fäktningenshistoria, teknik och taktik, träningsmeto-

2 Att du harett överskott av kunskaper och drivs av strävan der, övningar och lekar — kan du planera en omväxlande

att lära dig mer och pröva nya metoder. Dessa förhållan- träning med hög kvalitet. Du kan ständigt utveckla

den hängerihop och påverkar varandra. verksamheten, lösa situationer som uppstår och fungera

som en auktoritet i mötet med barn och föräldrar. Ett

överskott av kunskaperger dig den trygghet, självkänsla
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och framgång somkrävs för att du skall tycka att det är

roligt. Närdu ser hur barnen utvecklas som människor

och fäktare, då växer du också.

Som ledare har du förmånenatt få delta i idrotten

ochvara tillsammans med barn och ungdomar. Samtidigt

har du även ansvar. Du har ansvar gentemot barnen, de-

ras föräldrar och klubben. Du har ansvar för att träningen

håller god kvalitet och för de värderingar du förmedlar

till barnen. Föräldrarna måste kunnalita på att dutar väl

hand ombarnen.

& Fundera och diskutera

1 Vad är en bra idrottsledare för dig?

 

2 Hur uppfattar du ditt ansvar som idrottsledare? Vad har

du ansvar för? Vilket ansvar är du beredd att ta?

Kan du som ledare påverka hur ung-

domarna mår?

9 Din uppgift som ledare och tränare ärinte att

producera bra fäktare men däremotatt vara

 

med och skapa en miljö för ungdomarnas

lärande, kreativitet och utveckling som fäktare.

Nils Egil Rosenberg harlång erfarenhet av ledarskap och

har bla varit ansvarig för ledarutveckling inomfriidrotts-

landslaget. Han har dragit slutsatsen att »hur man mar

har avgörande betydelse för vad man kan prestera«. Detta

kan möjligenlåta trivialt. Det är i själva verket en insikt

av avgörande betydelse för hurvi ser på vårt engagemang

som ledare.

Varje fäktare har en mängd förmågor — förmågatill

koncentration, taktiskt tänkande, styrka, snabbhet och

inte minst en mängd tekniska färdigheter. I fäktträningen

övar vi dessa förmågor. Menfråganär i vilken utsträck-

ning denenskilde fäktaren lyckas utnyttja sina färdigheter

i olika situationer, i träning och tävling. Hur fäktaren mår

är avgörandefördetta.

Glädje, självkänsla, trygghet, oro, nervositet, rädsla är

känslor som påverkar prestationsförmågan. Detgäller på

alla nivåer. För knattarna som kommertill sina nybörjar-

lektioner i fäktning. Omde mårbra så presterar de bättre

ochlär sig mer. Förelitfäktaren som i ett mästerskap fäk-

tar en av sina mest avgörande matcher underkarriären.

Omhonmårbra i denna situation presterar honbättre.

Medglädje ochsjälvförtroende vågar fäktaren göra det

honkan, hon blir närvarande i situationen och ser möj-

ligheter. Rädslan att misslyckas är å andra sidan en av de

mest förödande känslorna för en idrottare. Det är troli-
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gen denna mekanism — relationen mellan vara kanslor och

prestationsférmagor — somligger bakomdet välkända ut-

trycket »framgång föder framgång«.

Barn har olika grader av självförtroende

medsig i bagaget när de kommertill fäkt-

ningen. Och framför allt känner de självförtroende

inför olika saker. Som ledare kan du på många sätt

bidra till barnens självförtroende.Tre tips:

1 Varfrikostig med uppmuntran och beröm. Påpeka två

saker som fäktaren gjort bra, för varje sak som du ber

fäktaren att rättatill.

2 Låt olika barn komma fram när du skall visa övningar inför

gruppen.

3 Beröm barnen så de hör när du pratar med derasföräld-

rar eller med andra i fäktsalen.

En miljö som bidrartill glädje och självförtroende ökar

också idrottarens egen motivation. Känslan av att kunna

ochatt vilja hänger intimt ihop. Drivkraftenatt vilja

träna,vilja delta, vilja lära sig mer och utvecklas måste i

det långa loppet kommainifrån — från fäktaren själv. Som

ledare har du avgörande betydelse för om denna motiva-

tion uppstår och utvecklas. Den nyfikenhet på fäktningen

som ofta finns, när barnen kommer som nybörjare,

måste så småningom övergåtill en motivation på andra

grunder.

Somledare kanvi vara med och påverka ungdomar-

nas erfarenheter av de situationerdeställs inför. Vi kan

vara med och utformadensociala miljö som är så viktig

omdeskall känna glädje, gemenskap, trygghet och moti-

vationi sitt idrottande.

Den miljö vi är med ochskapar ärett uttryck för

värderingar. Hurservi på barns idrottande? Hurservi

på vår relation till andra människor? Hurservi på vår roll

som ledare?

9 Fundera och diskutera

1 Har du några egna erfarenheter av hur känslor kan på-

 

verka prestationsförmågan?

2 Vad tror du kan påverka ungdomars motivation att träna?

3 Hur kan du som ledare konkret bidratill att ungdomarna

skall må bra och känna glädje och tryggheti sitt idrot-

tande?

4 Vad utmärkerenligt din uppfattning en miljö för kreativt

lärande?

5 Vilka värderingarärviktiga för dig som ledare?  
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Att möta barn och ungdomar

Somledareärdetviktigt att du har barnens och ungdo-

marnas förtroende. Försök möta demdär deär. Varje elev

som kommertill fäktträningenhar sina förutsättningar,

förväntningar och förhoppningar. Var och en harvarit

med omolika händelser under dagen. Deär individer

somser fram emotvissa saker och eventuellt oroar sig för

annat. Dina möjligheter somledare att möta varje enskild

individ är naturligtvis begränsade, då gruppen avfäktare

kanvara stor. Dufår inte ställa orimliga krav på dig själv.

Nedan gervi några enkla tips.

Detar

i förhållandetill en grupp man skall instruera. Tillfal-

 

'ödandeatt känna distans och anonymitet

len avverkliga mötentar du med dig. De ger kraft och

glädje och du blir en bättre ledare. Det är inget hokus

pokusi detta. Det är så människor fungerari relationtill

varandra.

Att bli sedd och bekräftad är helt avgörandeför barns och

ungdomars välbefinnande.

Att möta barn handlar omatt vara närvarande, att

tilltala barnen både som grupp och individer, att lyssna

när de påkallar din uppmärksamhet och berättar, att se

alla i gruppen,att prata ett språk somdeförstår, att pla-

nera träningspassen utifrån deras förutsättningar, att vara

 

uppmärksam på om någon behöversärskild hjälp och att

kunnase omnågotintestår rätt till. Detta innebär inte

att ledarskapet skall reduceras tillkompisskap. Somle-

dare måste du stå för något mer, vara en auktoritet, våga

säga ifrån, vara någonatt se upptill.

Ledarskap i praktiken är en balansgång mellan dessa

två sidor — att möta eleverna därde är och samtidigt vara en

auktoritet.

Ledarskap i praktiken är en balansgång mellan att å

ena sidanstyra utifrån egna idéer och å andra sidan ge

förutsättningarför att barnen/ungdomarnaskall kunna

utveckla sina ambitioner och förmågor. Ungdomar

gillar profiler — ledare medenvision som sätter prägel

på klubben. Men somledare har du tack och lov inte

ett formbart råmaterial framför dig. Du har en grupp

idrottare med egna drivkrafter, egen nyfikenhet, kreati-

vitet, fysiska förmågoroch vilja att utvecklas. Utan dessa

drivkrafter blir det inga duktiga fäktare och ingen livaktig

idrottsklubb.

ie Nagra enkla tips

1 Lar dig snabbt barnens namnochtilltala dem sa ofta som

 

möjligt med deras namn. Använd aldrig smeknamn som
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du inte är helt säker på att barnen gillar. Har du glömt

vad någonheter, fråga och försök inte dölja att du inte

kan deras namn genom att använda andratilltal. Om

du frågar visar du att du bryr dig om varje individ. Att bli

tilltalad med namn är grundläggandeför känslan av att bli

sedd. Har du glömt vad någon heter går det bra att säga

ungefär: »Ah, vad jag är glömsk, nu har jag glömt vad du

heters,

Använd namnlekar de första gångerna du träffar en

grupp. Förslag på namnlekarfinns i kapitel 12. Du lär dig

deras namn och defår en chansatt lära känna varandra.

Hälsa på fäktarna när de kommertill lektionen och intro-

ducera de som kommernyatill gruppen.

Berätta om dig själv, en rolig historia, ett minne från din

egenfäktning, eller något annat.

Prata mycket med barnen, bådeföre, under ochefterlek-

tionerna. Ta tid att lyssna när någonvill berätta något för

dig. Det kan innebära att du flyttar fokus bort från det du

har planerat att göra just då. Men en bra relation är värd

merän mycket annat. Självklart måste du göra avvägningar

så att träningen också blir bra för gruppen som helhet.

6 Se barneni ögonen när du pratar med dem.

Vid genomgångar och samtal — samla barnen runt om-

kring dig och var noga med att alla är med och lyssnar.

Prata tydligt.

Var bestämdochrättvis. Tillåt inte att någon förstör ord-

ningen underlektionerna. Höj rösten om det behövs.

Försökatt vid varje träningspass någon gång uppmärk-

sammavarje individ i gruppen: medett tilltal, en fråga,

beröm eller ett kort samtal.

10 Diskutera då och då med hela gruppen hurdetyckerträ-

ningen fungerar — vad är bra och mindre bra — och fråga

vilka egna idéer de har. Kan ungdomarnasjälva ta ansvar

för delar av träningen? Hur?

O Fundera och diskutera

Vad kan man prata med fäktare om? Vad kan man fråga

barn och ungdomar om? Gören lista med tänkbara ämnen

för ett samtal i början av en lektion.

Återkoppling

Det framhålls ofta att återkoppling är en viktig del av le-

darskapet. Detta gäller inte bara i coaching avelitfäktare.

Detgäller på alla nivåer. Återkopplingenärett sätt att

utveckla elevernas egen lärandeprocess, deras motiva-

tion och förmågaatt själva ta ansvar för sin träning och

utveckling.  



KAPITEL 3 — PRAKTISKT LEDARSKAP

I återkopplingen ställer du frågor,

motiverar eleverna att tänka själva,

ger tips, förslag, stöd och beröm.

Återkopplingen ärett instrument

för att bidra till ungdomarnas förmåga

att ta ansvarför sitt eget lärande.

Återkoppling handlarintei första hand om att du som

ledareskall tala om för eleverna vad de gjort somär

bra respektive dåligt. Det handlar snarare om att ställa

frågor och vägleda eleverna i deras egna funderingar. När

eleverna själva kan sätta ord på problem somde möter i

träning, i assautfäktning, i matcher, i tävlingar, är de på

väg att hitta lösningarna.

9
e Efter träningspasset:

Har ni kämpat hårt idag? Var det jobbigt? Vad harnilärt

Som ledare kan vi använda återkopplingi

relation till olika situationer. Några

 

exempel:

er? Var det någon övning som inte fungerade så bra?

e Efter assautfaktningen:

Vi skulle öva på att attackera medfint idag. Hur fungerade

det? Vad var det som inte fungerade så bra? Vad var

svårast? Vad behöverni träna mer på?

+ Tränaren avbryter två fäktare mitt i assautfäktningen:

Vad händei den situationen? Varför lyckades inte den

attacken? Varför missade du riposten?

» Efter grupplektioner:

Vad var det vi övade på med dessa övningar? Vad fung-

erade bra tycker ni? Var det något som var svårt?

« Efter en tävling:

Vilka mål hade du satt upp för dig själv? Vad skulle du

vilja bli bättre på? Är det något i förberedelserna som vi

kan ändra påtill nästa gång?

» Efter träningssäsongen:

Hurhar träningen fungerat dennatermin tycker du? Är

det något du tyckeratt vi skulle ändra på? Vilka målsätt-

ningar hade du i början av terminen? Vilka mål har du

uppnått tycker du? Vad skulle du vilja bli bättre på?

3.4 

Ritualer och social sammanhållning

Varför samlas alla spelare i laget framför sin målvakt och

mumlar något innan ishockeymatchen börjar? Varförläg-

ger basketspelare i vissa lag den ena handen i en hög av

händerochförenas i ett högt vrål innan de går in på plan

efter en time out?

Detta är ett exempel på ritualer. Forskning har visat

att ritualer skapar social sammanhållning och känslomäs-

sig energi. Genomritualer där allas uppmärksamhet

koncentreras på sammasak, skapas känsla av att höra

ihop. Ritualer utvecklaren tryggheti att vara en del av

gruppenoch en positiv inre kraft. Man mårhelt enkelt

bättre varvid kroppenfylls av energi.

Fäktning är i huvudsaken individuell sport även om

manockså kanfäkta i lag. Även i individuella idrotter är

det viktigt med sammanhållning och gruppkänsla. Vissa

grupperfungerar bättre än andra. Det kan finnas många

skältill det. Att skaparitualer är ett sätt att bidra till

detta. Kanskeär det särskilt viktigt i en individuell sport

där barnen ständigt duellerar mot varandra. »Enföralla

—- alla för en!«

Att utveckla en vision som ledare

Somidrottsledare är du en viktig del av barnensfritid.

Dupåverkar deras erfarenheter av idrottandet men också

deras värderingar i allmänhet. Du är en förebild. Det har

stor betydelse hur du lägger upp träningen,ditt sätt att

vara som ledare och hur du agerar mot andra människor.

I böcker omledarskap talas ofta om ledarensfilo-

sofi eller ledarens visioner. Det kan låta ambitiöst men

behöverinte alls vara det. Kärnani budskapet äratt du  



 

KAPITEL 3 — PRAKTISKT LEDARSKAP

somledare tänker igenom dina målsättningar, vad du vill

uppnå, vad som är viktigt för dig att förmedla till barnen

och ungdomarna och hurdetta skall genomsyra ditt

ledarskap. Visst låter det spännande och utmanandeatt

utveckla en vision som ledare och försöka realisera den!

Härgervi fem exempelpå visioner som kan genom-

syra ledarskapet. Detär din uppgift att ta ställning till

dessa — utveckla, komplettera — och göra verklighet av din

egen vision.

1. Att i yngre åldrar fokusera på färdighetsmål och

inte resultatmål

Detta är en vision som genomsyrar hela denna bok. Det

finns många problem med att låta matchresultat bli en

viktig del av fäktträningen i yngre år. Riskenär stor att

de som förlorar tappar sugen ochatt de som vinner ut-

vecklar ett sätt att fäkta som ger resultat för stunden, men

sombyggerpå dålig teknik och därföri det långa loppet

blir en återvändsgränd. Barn utvecklas olika fysiskt. Att

vinna matcher somnybörjare har inte nödvändigtvis att

göra medtalang ochtekniska färdigheter.

Fäktning är en mycketteknikkrävande idrott. Möj-

ligheterna att organisera träningen motfärdighetsmål är

synnerligen goda. De fäktmärken som presenteras i ka-

pitel 9 är en metod. Inomfäktningen finns ett stort antal

färdigheter — tekniker — somträningenkaninriktas mot.

Oavsett hur långt barnen har kommit, kan de jämföra sig

medsig själva och uppleva hur de utvecklas och lär sig

nyasaker.

2. Att tänka långsiktigt

Dettar tid att förverkliga visioner som ledare. Det tar

lång tid att utvecklas som fäktare. Låt detta tid. Planera

träningen långsiktigt. Förvänta dig inte snabba resultat.

Så småningom kommerduse resultaten av det du har

strävat mot. Samtidigt är det viktigt att tänka på att barn

och vuxnahar olika tidsperspektiv. Barn tränar inte för

att nå upptill något om fem eller tio år. För barnen måste

fäktningen ge glädje för stunden.

3. Att hela tiden utveckla träningen så den blir om-

växlande och av god kvalitet

Syftet med dennabokär att hjälpa dig att realisera en så-

dan vision. Denkan låta självklar mendet är det inte. Det

finns alltid en risk att träningenfaller in i ett mönster som

upprepas vecka efter vecka. Rutiner och återkommande

inslag är bra. De ger trygghet. Men det är också viktigt

att träningenblir omväxlande.

3:5

4. Att alla skall lämna träningen medettlite starkare

självförtroende

Enhelt avgörande drivkraft bakom barns och ungdo-

mars utveckling som idrottare är derastilltro till sin egen

förmåga. När en fäktare lyckas, får hon bekräftelse på att

honkan, självförtroendet ökar, hon känner lust, vågar

meroch det går ännubättre. Bristandesjälvförtroende

skaparrädsla, återhållsamhet vilket ofta ledertill miss-

lyckanden. Självförtroendet hänger samman med lusten

att pröva.

5. Att fungera som en förebild

För barnenärduen förebild. De ser vad dugör och tar

intryck. Deförstår naturligtvis att du som vuxen kan göra

saker som desjälva inte får göra, menditt förhållande

till idrotten smittar avsig. Det betyderatt du inte ena

stunden kan lära dematt respektera domarens domslut,

för att i nästa stund själv skälla på domaren. Dukaninte

vid upprepadetillfällen kommaför senttill träningen och

samtidigt ställa krav på att de skall hålla tiden. Men barn

förstår också att alla kan görafel, även du som ledare. Att

be om ursäkt är också att vara en förebild.

@ Fundera och diskutera

1 Ärvisionerna rimliga?

 

2 Finns det andra visoner som du/ni tyckerär viktiga?

3 Vad kan du göra för att uppnå dessavisioneri ditt var-

dagliga ledarskap?

Ledarskapets olika roller

Att vara idrottsledare i en fäktklubb är inte begränsattill

att ge lektioner och leda de övningar somträningspas-

set innehåller. Det kan handla omallt från att planera

träningslägertill att hjälpa barnen när deras utrustning

gått sönder, från att planera säsongentill att på kvällstid

ta emottelefonsamtal från missnöjda föräldrar. Ledarska-

pets tänkbara roller kan tydliggöras utifrån de relation du

somledarehartill olika aktörer.

Som ledare måste du lära dig att sätta gränser. Det

talas ibland om den enskilda eldsjälen — den somoffrar

all sin tid på föreningen, den somallt vilar på. Att bygga

uppenfäktklubbkring enskilda eldsjälar är ingen bra idé.

Detär inte bra för den enskilde eldsjälen somriskeraratt

så småningom köraslut påsig själv. Och detär framför

allt inte bra för föreningen som blir sårbar och beroende

av enskilda personers tid, motivation och idéer.

Detär självklart bra med ledare sombrinnerför

det de håller på med och somlägger ner myckettid i  
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Andra tränare O

N aFörbundet

Tränare

klubben. Som ledare bör du dock arbeta för samarbete

ocharbetsfördelning inom klubben. Glöm inte bort

betydelsen av att föra dina kunskapervidaretill andra. En

långsiktigt fangerande förening behövertydlig rollfördel-

ning ochen plan för ledarutbildning.

a? Fundera och diskutera

Vilka roller kan ledaren i en faktklubb ha?

Utgå från dina erfarenheter ochfrån illustrationen ovan.

Ledarskap och tränarteam

Vidsidan av styrelsen kan ett tränarteam vara stommen

i en fungerande fäktklubb.I ett kapitel om »ledarskapets

pedagogik« inom friidrott skriver Susanne Pettersson om

tränarteamet som ett sätt att bygga upp verksamheten

inom enidrottsförening (Friidrottför ungdom). Vi tror

mycket på tränarteamet som ett sätt att utveckla ett fram-

gangsrikt ledarskap inom svensk fäktning. Detta avsnitt

bygger på Petterssons uppsats kombinerat med våra egna

erfarenheter.

3.6

Föräldrar

 
Framgångsrika fäktklubbar har av tradition varit förknip-

pade med en fäktmästare som satt sin prägel på verksam-

heten, utvecklatsin filosofi, sina teorier och undervis-

ningsmetoder.I vissa fall har dessa fäktmästare varit så

inflytelserika att man kan tala om att de har bildat sär-

skilda fäktskolor. Detta har levt vidare även in i modern

tid. Svensk fäktning behöver även i framtiden framstå-

endefäktinstruktörer med höga kvalifikationer och lång

erfarenhet, som kan utveckla och leda fäktundervisningen

både nationellt och på klubbnivå. Detta står dock inte i

motsatstill utvecklingen av tränarteam i klubbarna.

Hur ett tränarteam kan se ut beror naturligtvis

mycket på den enskilda klubbens förutsättningar.

I en fäktklubb kan tränarteamet bestå av ledare med t ex

följande kompetenser och roller:

1. Utbildade och erfarna instruktörer med ansvar för

lektionering.

2. Ledare med mer begränsad instruktörsutbildning som

kan leda fotarbete och andra övningar, assautfäktning

etc.

3. Ledare (t ex föräldrar) med erfarenheter och kunskaper

från andra idrotter, somkan geviktiga synpunkter på  



 

KAPITEL 3 — PRAKTISKT LEDARSKAP

hurträningen kan läggas upp, men också leda upp-

värmning,fysträning, stretching etc.

4. Ledare med kunskaperi fysiologi, kostlära etc som kan

vara med ochplanera verksamheten underåret och ta

ansvarförstudiecirklar eller enskilda träningstillfällen.

s. Ledare med god organisationsförmåga somvill ta

ansvar för den regelbundna informationentill fäktare

ochföräldrar och som kan sköta planeringen inför

tävlingar, läger ochresor.

Det finns många fördelar med ett tränarteam:

1. Ett tränarteam kan samarbeta i planering av både

enskilda träningspass och verksamheteni stort. Som

ledare har dualltid någonatt bolla idéer med.

v . Lett trinarteamkanvi lära av varandra och delge

varandra övningar. Var och en får ett överskott av kun-

skaper. Variationen och kvaliteten på träningen ökar.

3. Som endeli ett tränarteamär det enklare de gånger du

blir sjuk eller av annan anledning inte kan komma som

planerat. De andraärväl insatta i verksamheten och

kanlätt ta hand om träningspasset.

4. I situationernärsvåra frågor dyker upp kanni rådgöra

medvarandra, backa upp varandra ochtillsammansstå

er. Det kan handla om konflikter

 

bakomdenväg ni välj

medföräldrar, barn sominte verkar trivas i gruppen

eller som misskötersig, regler i samband medträning

ochtävling.

5. Med flera tränare somhar olika uppgifter under trä-

ningspassenblir det högre kvalitet på träningen: högre

tempo, mertid till varje enskild fäktare, större möjlig-

heteratt jobba i mindre grupper och anpassa träningen

till fäktarnas ålder och kunnande.

6. Flera ledare ser merän en.I ett team är det större san-

nolikhetatt vi uppmärksammardet somskeri grup-

pen, barn som kommeri kläm etc.

. För att barn och ungdomarskall fortsätta med enae

idrott är det helt avgörande att de kännerförtroende

för och trygghet medsina ledare. Barnär olika liksom

vi ledare. Med flera ledare ökar chansen att varje barn

har minst en ledare somde känner särskilt förtroende

för.

Detkan naturligtvis också uppstå problemi ett tränar-

team. Olika uppfattningar omhurträningenskall läggas

uppkani värsta fall utvecklas till konflikter. Föratt det

skall fungera bra kanföljande vara viktigt att tänka på.

1. Diskutera noga igenom målsättningar och upplägg i

stort. Ni kommerha olika uppfattningar och kom-

petenser. Det är en styrka. Men detär viktigt att ni är

överens omgrundläggande värderingar och principer.

  

2. Skapa entydlig arbetsdelning inom tränarteamet med

olika ansvarsområden.

3. Detär viktigt med regelbunden kommunikation och

att alla är delaktiga. Kombinera kortare samtal inför

och efter träningspassen med några större möteni

tränarteamet varje termin.

4. Arrangera gemensammautbildningsdagar inomklub-

ben. Glöminte bort att utbilda varandra. Detärviktigt

att instruktörer med mer kunskaper och erfarenheter

för detta vidaretill de andra i tränarteamet.

5. Kritisera aldrig varandra inför barnen. Gå inte in och ta

övereller ändra en övning som någonavdina kollegor

  harsatt igång, även om duärsäker på att det finns ett

 

bättre sätt att genomföra övningen på. I hallen skall ni

framstå somett enat team. Nifår inte hota varandras

auktoritet. Diskussi

 

oner om olika övningars genom-

förandeetc får ni sköta vid sidan avträningen.

Vårerfarenhet är att det alltidfinnsföräldrar somvill vara

med och hjälpa till. Men det ärviktigt att du somledareger

dem möjlighet att kommain i verksamheten, att defår chans

att lära sig omfäktning och att de erbjuds konkreta avgrän-

sade arbetsuppgifter.

Fundera och diskutera

1 Har det funnits någon form av tränarteam i de föreningar

där du varit aktiv? Om ja, hur har de sett ut? Vilka är dina

erfarenheter?

2 Tänk dig att du fick förmånen att ingå i ett perfekt tränar-

team. Hurskulle det vara sammansatt?

3 Tänk dig att ni är tre tränare som tillsammansskall leda

träningen med en grupp ungdomar(ca 15 fäktare): Hur

skulle ni kunna lägga upp träningen för att utnyttja tränar-

teamets fördelar?

 

Studieuppgift

Formulera en egen visionförditt ledarskap. Skriv ner den

på ett papper. Utgå från litteraturen och egna erfarenheter.

Intervjua gärna några erfarna ledare. Hur tänker de om sitt

ledarskap? Jämför i grupper vad ni kommit fram till.

Tips på studiematerial

« Leda med förtroende. Alexandersson, Charlotte och Pet-

tersson, Susanne (2001), SISU Idrottsböcker.

» Friidrott för ungdom. S/SU /drottsbécker.  


