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Trivselsundersøkelse i Grüner Fotball IL 
 
Gjennomført i tidsrom: 22. april – 22. mai 2021 
Antall svar: 107 
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Skriv gjerne litt om hva som er viktig for deg for at du skal trives best mulig 
 

• Hyggelige trenere; på lag med venner; kamp på trening 
• At alle skal behandle hverandre fint 
• At det er gøy og mennesker er snille 
• Samhold og positivitet 
• Gode trenere 
• Og ha det bra og ha bra sammarbeid 
• Godt miljø på laget, gode toaletter/garderober, nok treninger og oppmøte 
• At andre sentrer selv om jeg ikke er så god, god stemning på laget 
• Det som er viktig for meg er at man er venner har det gøy og lærer nye ting 
• Det er en så fin klubb og nå er alle snille mot hverandre etter at vi begynte å snakke om fair 

play også. 
• Sikkerhet, vennskskap, sport, moro 
• God stemning 
• Det må være bra treninger 
• Gode medspiller, bra miljø, hyggelig trenere, 
• Positiv støtte, tilbakemeldinger, forståelse 
• Voksen trener, mål, kjegler og anner utstyr. 
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Skriv gjerne litt om hva som er viktig for at du skal trives på trening med laget 
 

• Som sagt, trives ikke med fotball generelt. 
• Ha det gøy 
• At alle deltar og blir møtt der de er. 
• At de som tyller for mye og er frekke, får en konsekvens. Kanskje bli utvist fra trening eller 

npe 
• At vi prøver 100% sammen og hvis jeg gjør noe galt de prøver å hjelpe meg (på trening) 
• Forutsigbarhet og sunt miljø. 
• At vennene mine er der- at vi er greie med hverandre- ikke stygt språk- fortsatt bli bedre til 

trening 
• Navn på draktene våre 
• Det må være noe å lære samtidig som det er gøy! 
• Den gylne regel. Gjør det du vil andre skal gjøre mot deg:) 
• Ja 
• At det er godt miljø og sier snille og hyggelige ting til hverandre. At vi støtter hverandre 
• Møte de jeg spiller med 
• At vi har det gøy 
• Fokus 
• At jeg får hjelp og veiledning 
• At medspillerene sentrer, ikke er ego. 
• Trenere som er snille og gode 
• Å ha noen venner der 
• Å få tydelige beskjeder fra en god trener og ha et godt sosialt miljø. 
• At vil skal bli pusha litt. Og at det er sosialt i pauser. Det viktig å le. 
• At vi driver med varierte og morsomme øvelser. 
• Ha det gøy 
• Samme som over. 
• At alle prøver sitt beste og hjelper hverandre 
• Det samme som forrige 
• som over 
• Det sosiale. Er med for å ha det gøy, ikke for å bli best mulig. 
• Godt samhold, god innsats 
• Jeg oppfatter dette spørsmålet som det samme som det forrige. 
• Latter, at barn følger beskjed 
• At vi ikke krangler. Ellers trives jeg veldig bra. 
• At alle skal være snille med hverandre. 
• En godt forberedt treningsøkt, at jeg blir motivert, godt samarbeid. 
• At folk er snille mot meg 
• At alle er seriøse og gjør sitt beste 
• Rettferdighet 
• Spille kamp, at de andre også hører på treneren, fine ord. 
• Her oppleves det vanskelig å gå på treningen på grunn av en av trenerene som kjefter mye. 

Kjefting bryter ned selvbilde og yteevne. Vil man at barna skal gi mer, fungerer det bedre å 
gi gode tilbakemeldinger på det de får til og presterer bra. 

• At man ikke tuller hele tiden, men at man faktisk vil spille fotball. 
• Jeg liker det sånn som det er. 



4 
 

• At jeg har gode snille lag kamerater 
• Gjevne lag, ikke krangling og gøye øvelser! 
• Være på lag med venner fra skolen 
• Ikke krangling, varierte treninger som inkluderer treningskamp 
• Bra trener 
• At det er morsomme øvelser på trening 
• Se over 
• Føler seg for dårlig 
• At folk er inkluderende 
• Møte lagkamerater og trenere og spille gøy fotball 
• Sammarbeid 
• Godt miljø på laget, nok treninger og oppmøte 
• Kamp er morsomt (på trening. Aldri spilt kamp utenfor trening ennå). 
• At de andre sentrer mer 
• Mer utstyr 
• At alle har moro med de samme rettighetene 
• Alle må være fokusert. 
• Godt samspill, alle er inkludert 
• Godt humør, positive tilbakemeldinger, at alle hilser, at alle motiverer hverandre til å 

komme på trening, at alle er inkluderende 
• At de jeg spiller med ikke er dårlige tapere eller vinnere. At de ikke klager. 
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Skriv gjerne litt om hva som er viktig for at du skal trives på kamp med laget 
 

• Som sagt, trives ikke med fotball generelt. 
• At alle får spille. 
• At vi prøver 100% sammen 
• Reise sammen fra Grunerløkka 
• Fordi det er gøy- gøy å vinne når vi klarer det- vi støtter hverandre 
• Har ikke spilt kamp ennå 
• Alle yter etter beste evne! Med andre ord innsats! 
• At vi ikke bryter hverandre ned og hacker hverandre 
• Få lov til å si hvor på banen jeg vil spille. At trenerne ikke bestemmer det med en gang uten 

å høre på oss først 
• Å score mål 
• At vi spiller det beste og er motiverte 
• Fokus og innsats 
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• At jeg får muligheten 
• At vi spiller som et lag 
• At alle kommer og samarbeider 
• At kampene er mot andre lag 
• At vi snakker med hverandre, at vi samarbeider og at alle får spille like mye. 
• Ha det gøy, ikke så viktig å vinne 
• At det er rettferdig dommer. Og at motstanderlaget ikke sparker og slår. 
• At alle har godt humør, uansett resultat. 
• At motstanderen oppfører seg bra 
• Rettferdig dommer. 
• At alle støtter hverandre og forstår hverandre 
• At spillerne er positive. 
• Jobber sammen, heier på hverandre 
• fair play 
• Er ikke så god, så trening er gøyere enn kamper 
• Bra oppmøte 
• rettferdig dommer og bra samarbeid. 
• At jeg får spille mye! At vi spiller som et lag. 
• Ingen ego. Alle sentrer. 
• Godt samarbeid, gode vinnere og tapere, ingen klaging på hverandre når vi spiller eller 

etter kampen 
• At vi vinner, vi spiller bra, vi er flinke til samarbeide 
• At vi spiller bra fotball 
• At man alltid backer lagkammeratene 
• Har ikke vært med på kamp enda. 
• Samarbeid 
• Score mål. Å få spille mest mulig. Fair play. 
• At laget roser hverandre og oppmuntrer hverandre og at vi har det gøy. Ikke fokus på om vi 

vinner eller taper. 
• At man ikke kjefter når noen for eksempel bommer på mål. 
• At vi samarbeider. 
• At jeg får spilletid 
• Perfekt å vinne mye, ikke krangling, alle sentrer. 
• Å være på et lag jeg trives 
• at vi spiller godt og ikke gir opp hvis vi ligger under, å få mye spilletid 
• Vi skal vinne. 
• Samhold 
• At jeg får spille mye, og at alle gjør en bra innsats 
• Får spile ute, gjerne spiss, ikke kjefting 
• At det andre laget har det bra 
• At vi spiller bra 
• Blir bare veldig stresset, tror det er vinner innstinkt 
• Ha bra tilbakemelding som bra skudd 
• At vi har god lagmoral 
• Ikke spilt kamper ennå 
• Liker ikke kamper 
• Spilletid 
• Å ha det gøy å vinne 
• At vi heier på hverandre 
• Det er viktig å delta men også å vinne, gir det beste 
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• Ha det gøy 
• Ikke klage og oppmuntre hverandre 
• Inkluderer hverandre 
• Like mye spilletid, positive tilbakemeldinger 
• At de ikke er dårlige tapere eller vinnere. Ikke snakker stygt til hverandre. 
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     Nei: 5 % 
     Vet ikke: 2 % 
 
 
Hvis du ikke føler deg trygg, hvorfor ikke? 
 

• Det er andre der. Store gjenger. Andre som ikke skal spille fotball. Folk på tribunen som 
røyker eller drikker 

• De store guttene fra andre skoler 
• Det hender at ungdomsgjenger kommer på banen mens vi trener. 
• Fordi det er gjenger som bråker der 
• Sparkesykler og biler ved banen. 
• Frekke gutter 
• Noen gutter på elsparkesykkel 
• Ved Dælenenga er det ungdom som røyker hasj og henger både på dag og kveldstid 
• Ungdomsgjenger fra klubben går uti banen vår på trening 
• Er noe urovekkende aktiviteter på banen av og til. Eks fyrverkeri under treninga 
• Jeg føler meg trygg som oftest, men hvis det liksom er fulle folk og jeg er alene, så føler jeg 

meg ikke så veldig trygg. 
• Noen ganger på kvelden er det litt mørkt 
• Miljøet 
• Det kommer ofte folk som ikke spiller fotball. Liker ikke være der når det er mørkt 
• Det kan være fulle folk der av og til 
• Når det kommer større gutter (bøller) og det ikke er voksne der kan det føles utrygt. 
• Jeg så at noen bruker hasj 
• Mye bråk i nærområdet med krangel om banen. 
• Fordi de på laget mobber meg litt 
• Det er mye politi og folk som røyker hasj der. 
• Store gjenger fra andre skoler, sparkesykler 
• Store barn som snakker stygt, krangler. Roping og skriking. Mange som bare er der for å ha 

en plass å være. 
• Miljøet der utenfor fotballagene eller folk som spiller fotball på banen 
• Kanskje hvis noen ikke tenker på at folk går forbi og bare skyter ballen. 

 
 
 
 
Har du ideer til ting vi kan gjøre for å ha det bedre i Grüner? Det kan handle om det 
sportslige eller det sosiale eller om banen – eller hva som helst annet! Skriv inn forslag her: 
 

• Nei 
• At alle i banet vet at grüner trener 
• Ha flere arrangementer på 
• Dælenenga for Gruner spillere. Kanskje flere akademier som MILLS. 
• Øve mer på straffe og skyte langt. Trener bør være mindre streng. 
• Garderobe, varme i banen, mer utstyr som mål og triksing 
• Flere kamper og 2 treninger i uka 
• Bedre fasiliteter, tydeligere informasjon, mer forpliktende deltagelse for kontinuitet 
• Jeg vil si at jeg er veldig fornøyd med Grüner som organisasjon 
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• Ha byttekrok i Grünerkiosken. Feks på fotballsko 
• At vi får bedre baneplass 
• Fikse målene, tribunen, baller med navn (til treneren) 
• Følge bedre opp om vi skal justere oss. Og fint om dere voksne ikke krangler på sidelinjen 

av treningen…. Ikke ok 
• Flere turneringen med overnatting og mange kamper 
• Tur og cup 
• Kanskje få inn noen flere spillere som jeg kjenner, også kunne vi fått stjerner hver gang det 

ikke var mobbing og etter ti stjerner så kunne vi fått en is eller noe 
• Dere bør ha mer voksne til stede som tørr å si i fra når det skjer ting som ikke er greit. Mye 

stygg munnbruk og slåssing av de barna/ ungdommene som «henger» der. Vi har måttet 
gått hjem flere ganger pga dette. Virker skremmende på barn som ikke er vant med dette 
og er der for å trene å ha det gøy. 

• At det ikke skal være lov med elsparkesykler på og rundt banen. 
• De som oppholder seg på Dælenenga ikke er der bare for å henge. 
• Mer utstyr til treningene. 
• Penere publikumsplasser rundt banen 
• Bedre garderober og kiosk, mindre søppel rundt banen. Enda mer fokus på at Grüner har 

plass til alle, også spillere som ikke er så gode. 
• Det her er meg og min latskap som svarer, men jeg ville satt stor pris på lengre pause 
• Ja, bytte til nytt kunstgress... 
• Større baneandel å trene på, renere doer, mindre søppel og mer rydding av området, 

sykkelparkering, mål uten hull i nettingen, fikse tribunene, et skur der man kan stå under 
tak når det regner på begge sider av banen, pynte rundt kiosken med planter. 

• Lengre drikkepause og at vi kan sitte under drikkepause. 
• Bedre do, og drikkefontene ute til å fylle vannflasker. Få trene med de som er litt større. 
• Norges fotball forbund har gode verdier og retningslinjer for hvordan trenere, spillere og 

foreldre skal opptre både på trening og kamp. Om disse blir godt implementert tror jeg 
Gruner blir et godt sted for ungene å være. Ta gjerne en brukerundersøkelse ut fra disse 
verdiene, så finner hvert lag ut konkret hva som bør jobbe med. 

• Flere klubbtrenere hadde vært bra. 
• Flere kamper 
• Pusse opp tribunen og få nye lys 
• At vi har større mål enn 5'er, for da er det lettere å skåre. Trenerne som står i mål er for 

store, da skårer vi aldri! 
• De som går på samme skole burde få spille på samme lag. Har lenge bedt om at … skal få 

bytte lag internt i Gruner da han har alle vennene sine fra skolen på et annet lag, men har 
ikke fått lov til dette. 

• Dårlig miljø rundt banen 
• flere på laget, ordne gresset slik at det ikke blir med overalt, ønsker SUP igjen 
• Mer penger 
• Det er urettferdig på trening. De «beste» er alltid på ett lag og de som «under» må trene 

sammen ett annet sted. Det er dårlig og urettferdig. 
• Vaske vester oftere 
• Vet ikke 
• Mer farger på draktene enn bare lilla :-) 
• Trenerne kan være flinkere til å oppmuntre laget til at alle skal med uansett ferdigheter 
• Banen og området er ikke alltid ren 
• Vi må øve mer på å ta i mot unnskyldninger like mye som vi skal si unnskyld. 
• Vi må øve mer på det tekniske. 
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