
Tips på TRIVSELAKTIVITETER för ditt/ert lag 

Näsets SK har som ni alla vet sin vinröda tråd och dessutom har vi sedan drygt ett år tillbaka fokuserat på 

värdeorden:  GLÄDJE  KAMRATSKAP  UTVECKLING 

Självklart hoppas vi att alla dessa finns med under träningar och matcher kontinuerligt under hela året! 

För att få laget att spela sin bästa fotboll gäller att dock är lagspelarna och ledare trivs ihop som grupp. 

Alltså är det viktigt att även arbeta på att alla respekterar och trivs tillsammans. Näset Sk vill att varje lag 

ska arbeta aktivt med detta. Det krävs arbete men vi lovar; DET ÄR VÄRT DET!! 

Vissa av klubbens lag gör redan aktiviteter tillsammans förutom träningar, matcher och cuper. Toppen! 

Har ni svårt att komma på idéer? Ett första tips är att prata med spelarna och höra vad de skulle vilja 

göra. För de lag som INTE kommer på något kommer här några tips på olika aktiviteter som kan hjälpa 

till.  

AKTIVITETS TIPS: 

 Grillkväll 

Laget samlas på Ganlet, Rörvik, Möttvik eller någon annan av våra många vikar kring Näset. Gör 

det enkelt med engångsgrill, korv med bröd. Kan någon dessutom spela gitarr är kvällen redan 

lyckad! 

 Övernattning i klubbhuset 

Detta kan kombineras med träning men att alla sedan är kvar. Äter tillsammans och umgås. 

Behövs hjälp med tips på aktiviteter/ lekar under kvällen får ni gärna kontakta Katarina Hånell 

(katarinahanell@hotmail.com) 

 5 kamp kring klubbhuset 

 Sportaktiviteter(ej fotboll) t.ex; bowling, innebandy, brännboll 

 Frisebee golf i Skatås 

 Laga mat tillsammans  

Dela upp laget i ex. 3 grupper; förätt, varmrätt och dessert som fixas i klubbhuset. 

Självklart svårhanterlig om laget har väldigt många spelare.  

 Paddla kanot och grilla i Delsjön (se t.ex. tips på ”Näsets Paddlarklub) 

 Upzone Äventyrspark i Borås 

Näsets styresle anser att varje lag åtminstone bör ha en ”trivselaktivitet” på våren och en på hösten. 

Hinner man med fler så är det självklart välkommet! 

Om ni i ert lag hittar på något så får ni gärna dela med er! Alltid kul att höra och dessutom kan det bli ett 

bra tips till ett annat lag i klubben! 

Vi ser fram emot en härlig gemenskap i klubben. 
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