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Utvärdering UEM Här kommer en utvärdering av de saker jag upptäckte efter detta ungdoms EM om saker 

som vi behöver jobba med för att ta nästa steg mot Europatoppen. Saker vi måste jobba med är de 

grundläggande i match, serve, retur, första öppning och första försvar. Här gör de bästa inte många misstag 

på en match, dessa är bollar som händer vid nästan varje spelad boll i match. Vi måste börja fin detta i den 

dagliga träningen, vi har tyvärr alldeles för många miss på dessa bollar. två tre första öppningsmissar per 

set kan bli skillnaden mellan vinst eller förlust. Dessa bollar måste man jobba med dagligen, varje dag. In 

mer med dessa bollar i de vanliga övningarna man kör hemma klubben. De taktiska, vi måste kunna lära oss 

och ändra under en match om inte plan A funkar. Även kunna spela på taktik. Man kan inte spela samma 

spel mot alla typer av spelare. Även ifall de inte känns 100 för sig själv, så kan de kännas ännu värre för 

motståndaren. Under 7 set som är långt måste man kunna anpassa och ändra taktiken. Mentalt så behöver 

vi jobba på att inte hitta ursäkter för missar och liknande. Vi måste kunna vara tuffa mot oss själva och 

kunna släppa och tillåta oss att vi gör misstag, kunna släppa de som hänt och fortsätta till nästa boll. Även 

vid en del vinstbollar så blir vi lite besvikna att vi inte gjorde en tillräckligt bra boll trots att motståndaren 

missar. Vi måste lära också att man kan vinna matcher även när man inte spelar bra. I lagspel är de 

grundläggande att även ifall man spelar eller ej ska man kunna göra sitt bästa för att laget ska prestera. 

Man vinner som ett lag och förlorar som ett lag, de spelar mindre roll vilka som vunnit matcherna eller ej. 

Här måste man kunna acceptera uttagningarna, man behöver inte hålla med, men inte visa lagkamreterna 

något negativt. 


