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Hur fick ni information om Skridsko- och Bandyskolan? (Ringa in ditt svar)
18%
23%
37%
22%
Direktutskick Hemsida
Bekanta
Med förut
Annat
Hur många år har ni varit med i bandyskola? (Ringa in ditt svar)
75%
12%
13%
Första året
Andra året
Tre år eller mer

Varför deltar ni i Skridsko- och Bandyskolan?
58%
15%
27%
Lära sig åka skridskor
Spela bandy
Bra fritidsaktivitet

Annat

Kommer ditt barn att fortsätta spela bandy efter Skridsko- och Bandyskolan?
24%
52%
24%
Ja
Kanske
Nej
Vet ej

Har ditt barn andra fritidsaktiviteter?
90%
Ja

Födelseår för ditt barn?
2%
2004

Vilket kön har ditt barn?
58%
Pojke

2%
2005

10%
Nej

2%
2006

2%
2007

72%
2008-09

42%
Flicka

Motsvarar Skridsko- och Bandyskolan så här långt era förväntningar?
39%
59%
2%
2%
Överträffar
Mycket bra
Ganska bra
Acceptabelt
Nej
Vad är det bästa med Skridsko- och bandyskolan. (skriv gärna på baksidan)
-Lekt skridsko
-Alla får vara med.
-Utevistelse, Utmärkta och många ledare, lärorikt.
-Bra ledare, bra info på hemsidan, och mail.
-Att barnen har så roligt, Tränarna är glada och trevliga. Opretentiöst!
-Många och bra ledare, Positiv atmosfär.
-Mottagandet, engagemang, bra ledare, organiserat
-Engagemanget från ledarna.

5%
2010
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-Ledarna helt suveräna
-Engagerad klubb, fantastiska ledare.
-Lära sig åka skridskor, vara med i en gemenskap/lag.
-Mycket ledare, bra pedagogiska, bra arrangemang runt omkring.
-Bra ledare som får barnen att åka skridskor. Bra att man kan hoppa mellan grupperna
-Bra ledare.
-Ledarna.
-Fantastiskt hur man lurar barnen att åka grillor. Kul!
-Positiv attityd.
-Välorganiserat, engagerat, anpassat efter barnens olika nivå.
- Fantastiska ledare. Lyhörda för föräldrarfeedback. Gott humör i alla väder. Bra tidsomfång,
1.5 tim. I princip allt är bra.
-Lära sig åka, hantera klubban etc.
-Ledarna.
-Bra ledare, barnen har kul.
-Engagemang. Ledarna, pedagogiskt, kul, kaffet.
-Fantastiska ledare.
-Pedagogiskt, välordnat, kul för barnen, kaffe till os bredvid.
-Bra organiserat, roligt
-Utomhus, friskluft, kul blandning, ungdomsledare Lätt tillgängligt, inte så mycket utrustning
-Bra ledare trevlig aktivitet.
-Alla är si himla snälla, och trevligt med kaffe
-Många ledare, tid för alla barn, mycket bra
-Engagemanget!
-Att man får vara ute och lära sig åka skridskor på ett kul sätt. Bra ledare som ser barnen och
väcker intresset
-Entusiasmen.
-Bra söndagsaktivitet.
Hur kan vi förbättra bandyskolan
-Ibland lite långa pauser, oerfarna ledare?
-Anpassas till barnens olika färdighetsnivå. Alla får vara med
-Fortsätt bara.
-Mindre grupper för de minsta.
-Vi tyckte det var svårt att veta vilken grupp barnen skulle vara i och om de fick byta grupp nr
de blev bättre. Så bättre info om gruppindelningen.
-Ibland något lågt tempo mellan övningarna
-Bandyhall!
-Bra fråga. Har inga klagomål.
-Utbilda tränarna! Kvaliteten detta år är markant sämre än föregående år.
-Ha skolan avdelad. Inga juniorer med klubbor som kryssar mellan de minsta.
-Långsiktigt.
-Inget.
-Samordna med fotbollen som komplement.
-Lite svajigt i blå gruppen inledningsvis med ungdomsledare med sådär kontakt med barnen
och lågt tempo mellan övningarna. Blev dock snabbt bättre efter feedback.
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-Tycker det fungerar väldigt bra.
-Stundals väldigt mycket barn i stjärngrupp, kanske dela upp gruppen de gångerna.
-Den är fantastisk.
-Se alla barnen och säkerställ rätt teknik.
-Inomhushall.
-Märken. När man själv var liten fick man brons, silver, guld som motivation.
-Sprid ut er mer på isen.
-För de äldre barnen behöver ni mer erfarna ledare. Det blir lätt stök och tacklingar. Krävs lite
erfarenhet för att hantera de killarna. Vårt barn har några gånger velat åka hem pga andra
barns tacklingar och puttade.
Egna kommentarer
-Fortsätt med skridskokul.
-Mycket uppskattat av både barn och föräldrar.
-Tack
-Bra med kaffe. Mer parkeringsplatser.
-Fortsätt som ni gör nu!
-Den är fantastiskt!
-kanonbra, vi kommer tillbaka nästa år!
-Jättebra aktivitet och roligt
-Fortsätt med detta.
-Jättetrevligt ordnat & extra + för föräldrakaffet & slipservice

