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Hur fick ni information om Skridsko- och Bandyskolan? (Ringa in ditt svar)
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Hur många år har ni varit med i bandyskola? (Ringa in ditt svar)
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Varför deltar ni i Skridsko- och Bandyskolan?
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Lära sig åka skridskor
Spela bandy

27%
Bra fritidsaktivitet

Annat

Kommer ditt barn att fortsätta spela bandy efter Skridsko- och Bandyskolan?
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Har ditt barn andra fritidsaktiviteter?
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Vilket kön har ditt barn?
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31%
Flicka

Motsvarar Skridsko- och Bandyskolan så här långt era förväntningar?
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3%
Överträffar
Mycket bra
Ganska bra
Acceptabelt

Nej

Vad är det bästa med Skridsko- och bandyskolan.
Organisationen
Familjär atmosfär men ändå bra träning. Tränarna har en bra känsla för vad barnen klarar av.
-I am really satisfied and expecting to continue the next season. Perfect organization and
activity for the kids.
Lekfull träning…Bandykaffe.
-Tiden…Lekarna.
Bra ledare och utlärning…Känner sig välkomna, barn och vuxna
-Bra ledare och ett fantastiskt engagemang…utomordentligt bandykaffe.
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-Roligt, lekfullt, prestigelös träning
Bra organisation
-Ett mycket trevligt sätt att ha en nyttig och trevlig utomhusaktivitet med barnen.
Anpassar nivån efter förmågan, Duktiga ledare.
-Pedagogiken i att lära sig åka skridskor
Barnen lär sig åka skridskor och ha roligt
-Ledarna !
Så avslappnat och kravlöst på ett positivt sätt…Härliga ledare
-Att vara ute och träna andra barn som vill lära sig….
Bra motorik…roligt.
-Bra ledare, stimulerar barnen bra.
Mycket bra lärare
-Jättetrevligt med saftpaus för barnen (och kaffe till föräldrarna)
Ledarna, entusiastiska, tar hand om alla barn.
-Suverän organistion. Roligt sätt att lära sig åka och ev. få intresse att börja med ”riktig
bandy”
Kaffe, att umgås (mellan barnen) grupplekarna.
-Det mesta, Jättebra organisation.
Engagerade tränare, välorganiserat…och kaffe.
-Skridskoåkning …och lek
Utomhus, gott om instruktörer/tränare. Stor yta att vara på.
-Att man har möjlighet att låna saker.
Lära sig åka.
-Bra tränare.
Inplanerad skridskotid varje vecka
-Det stora engagemanget och den trevliga välkomnade känslan som präglar bandyskolan
Fritidsaktivitet.
-Alla är så trevliga. Bra ledare. Kaffet. Allt runt omkring. Vi kommer hela familjen (5 pers)
för att åka & fika.
Att komma ut på söndagsmorgonen på en aktivitet för hela familjen :)
-Välorganiserat med många & bra ledare.
Nära…man kommer ut.
-Bra tränare och inspirerande.
Att barnen får träna skridskoåkning / teknik, all entusiasm..all personal här.
-Man är med på egna villkor. Finns plats oavsett hur duktig man är.
Bra sätt att komma ut och röra på sig på vintern.
-Mycket trevliga ungdomar och ledare. Trevlig gemenskap
Den är jättebra.
-Mycket bra engagerade ledare, utomhus. Flea grupper, nivåer …passar alla.
Bra stämning. Fantastiska ledare och bra organisation.
-Bra organiserat. Lättillgängligt.
Regelbunden träning.
-Engagerade ledare.
Mycket välorganiserat, Oftast ledartätt, Blir alltid av trots väder.
-Engagerade ledare.
Bra tid, bra tillgänglighet för alla föräldrar.
-Barnen tycker det är roligt och gillar ledarna.
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-Bra aktivitet.
Att barnen lär sig åka skridskor.
-Fantastiskt att alla får börja på sin nivå och sedan lära sig i sin egen takt. Positiva ledare.
Kul, Bra för utvecklingen.
-Utomhusaktivitet, trevliga ledare.
Mycket bra organiserat.
-Ledarna / organisationen är fantastiskt.
Hur kan vi förbättra bandyskolan
Ännu mindre grupper…men det är svårt så klart!
-Parkeringen
Ta bort föräldrarna som inte hjälper till från isen…ska stå utanför isen
-Bättre väder (Kan inte komma på något annat)
Slipning efter bandyskolan, man hinner helt enkelt inte före.
-Isen har varit dålig några gånger, annars inget
Tycker det funkar alldeles utmärkt som det är
-Mindre grupper och fler lärare hos små barn som inte kan
Flera ställen där man kan skydda sig mot kyla ibland fryser man mycket.
-Vet faktiskt inte…kommer inte på något.
Fortsätt som ni gör.
-Mindre barngrupper.
Man behöver lite information på engelska
-Fixa parkeringsautomaten.
Dela in i mindre grupper om möjlighet finns.
-Det finns för många barn men inte så många lärare till dem. Det behövs mer lärare
Minska grupperna
-Mer variation på övningarna i stjärngruppen, mest kull
Mindre grupper så att barnen lär sig snabbare.
-Tips på vilka övningar som vi kan öva på så att vi kan bli bättre på skridskor.
Skridskoskola för vuxna ;-)
-Mindre grupper.
Ta mer hand om barnen, det var kaos första veckorna.
-Den är jättebra.
Ev. mer coaching för att förbättra skridskotekniken för de som hoppat över stjärngruppen.
-Tycker allt är bra.
Mindre grupper, för högt tempo, slippa köa.
-Mer uppdelning i individuella grupper, anpassad träning.
Annan slipning t ex hockeyslipning.
-Tycker allt är bra som det är.
Kommer inte på något just nu.
-Ledare kan ibland missa att plocka upp barn i aktiviteterna. Hålla föräldrarna borta från
isen underlättar detta. då ser man barnen bättre. Tydligare utbildning för ungdomarna som
hjälper till. Kan effektivisera aktiviteterna. Ibland lite stillastående när grupperna är stora.
Mycket bra överlag…men det kan bli lite bättre ,-)
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Egna kommentarer
-Bra, tack för ett bra arbete.
All Good !
-Superbra Jag har två killar med
STOR ELOGE för alla som är så engagerade, ledare och fumktionärer
-Vår dotter är nog egentligen lite för stor, hon behöver mer utmaning.
Om min dotter vill komma hit så kommer jag…min dotter behöver lite mera fokus. Jag är
glad att komma hit. Ni är trevliga och vänliga.
-Jättenöjd, Storebror spelar med 2004 tack vare bandyskolan.
Stor variation på ledarnas kunskap.
-Ian är en stor tillgång och överlägset bäst.
Kanon…Nästa är ta vi med ett barn till….tack
-Mycket nöjda.

