DILEMMAKORT – TRÆNERE

Dilemma #1
I skal af sted til kamp. Camillas forældre kører og vil helst have
Camilla og hendes to veninder, der bor i nærheden, med – hver
gang. Der er aldrig nogen, der spørger, om Esther vil køre med
i deres bil.
Hvad gør du?

Dilemma #2
Alle drengene på dit hold kan lide FCK. De fleste har tøjet og ser
kampene. William holder med FC Midtjylland og vil helst spille i
deres spilledragt til træning, men da han gjorde det i torsdags, blev
de andre drenge ved med at kommentere hans tøj negativt. Nu har
William ikke lyst til at have FC Midtjylland-tøjet på igen.
Hvad gør du?

Dilemma #3
Du sætter dine spillere sammen to og to til en øvelse. Imens du er
i gang med at inddele, gør Nadja dig opmærksom på, at hun i hvert
fald ikke vil være sammen med Cille.
Hvad gør du?

Dilemma #4
Du er træner for U7 sammen med Torben og Andreas. I skal ud at
spille kamp i weekenden, og som I plejer, er I ved at blande drengene og inddele dem i hold. Torben skal møde et hold fra hans gamle
klub og vil rigtig gerne vinde kampen. Han foreslår derfor, at I for
en gangs skyld deler drengene op, så det ene hold – det, der møder
hans gamle klub – er markant bedre end de to andre. Det er klubbens politik ikke at gøre det, men Torben spørger, om ikke I kan gøre
det – bare denne ene gang. Andreas synes egentlig, at det er OK.
Hvad gør du?

Dilemma #5
Niels, Mikkel og Noah cykler tit til træning sammen. De går på samme
fritidshjem og skal samme vej til træning. Niels og Mikkel cykler
forrest og pjatter og snakker. Noah cykler et lille stykke bag dem
og deltager ikke rigtigt i snakken. Du ser dem tit køre sådan, faktisk
næsten altid. Til træning vil Niels og Mikkel gerne være sammen i
øvelserne, mens Noah ikke bliver spurgt. Du har ikke set de to drenge drille Noah på noget tidspunkt, men de inviterer ham heller ikke
umiddelbart ind i deres fællesskab.
Hvad gør du?

Dilemma #6
I er ude at spille kamp. Victoria har en god dag, hun dribler, finter
og scorer, og samtidig får hun tacklet på de rette tidspunkter, så
modstanderne ikke scorer. Hun er flyvende. Hun spiller et par gange
bolden til Frida, som taber bolden hver gang. Victoria brokker sig.
Først stille, men så mere og mere højlydt. Til sidst vil hun ikke spille
Frida mere.
Hvad gør du?

Dilemma #7
I er ude at spille kamp. Nicholas er med, og det samme er hans far,
som tit kommer og kigger på, når I spiller kamp. Du kender ikke
Nicholas’ far så godt og er lidt ked af at opleve, at han råber meget
negative ting til Nicholas under kampen. Samtidig har Nicholas
engang fortalt, at hans far synes, at han spiller alt for meget
sammen med drenge, der er dårligere end ham.
Hvad gør du?

Dilemma #8
Du er træner for et U10-pigehold. Pigerne har et godt fællesskab på
holdet, og de går tit i klubhuset efter træningen, hvor de snakker,
ser fjernsyn og læser lektier sammen. En dag kommer to piger fra
holdet hen til dig og fortæller, at de er blevet smidt ud af fællesrummet af piger fra U14-holdet. De ved ikke præcis, hvem det var, der
smed dem ud, men de større piger har sagt, at U10-pigerne
ikke længere skal komme i fællesrummet onsdag eftermiddag.
Hvad gør du?

Dilemma #9
Det er blevet aftalt på et trænermøde, at I skal holde ekstra øje
med en gruppe drenge fra U8, der gentagne gange har generet
Sebastian fra holdet. Til næste træning overhører du to af dine
trænerkollegaer stå og tale om Sebastian. De siger, at han ikke er
særlig god til fodbold, og at han også er lidt sær. Den ene siger,
at han egentlig godt kan forstå, at de andre børn driller – det ville
han også selv have gjort i den alder.
Hvad gør du?

Dilemma #10
Mira er stoppet på dit hold. Du ved ikke helt hvorfor, en dag kom hun
bare ikke mere. Efter nogen tid fortæller Amanda dig, at nogle piger
fra holdet har forfulgt Mira igennem et stykke tid, og at Mira derfor
ikke har lyst til at komme mere. Amanda er ikke helt sikker på, hvilke
piger fra holdet der har gjort det.
Hvad gør du?

