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Vejledning til
kampreferat på FHK.dk
Som træner eller spiller kan det være svært at skrive et kampreferat fra egne kampe. Denne vejledning kan
være til stor hjælp, når du skal skrive et kampreferat, men du måske ikke er helt sikker på, hvad der egentlig
skal stå, og hvad der er vigtigt at få med.
Når du skriver kampreferatet, kan du dele det op i flere underafsnit. På den måde kan det være lettere at skrive
et fyldestgørende referat, hvor du får alle detaljer med. Nedenfor er nævnt nogle af de ting, som du måske kan
overveje at tage med i dit referat, men det er naturligvis helt op til dig selv.

1. Indledning
Skriv 1-2 linier indledning til kampen. Hvem var modstanderen? Hvilken række spiller holdet i? Hvem var favorit på forhånd? Hvordan gik sidste kamp? Var kampen et lokalopgør?

2. Første halvleg
Skriv 3-4 linier om første halvleg. Hvem lagde bedst ud? Hvad var stillingen undervejs? Hvordan stod forsvaret? Havde keeperne nogle gode redninger? Flød angrebsspillet som det skulle? Hvilke ting lykkedes for jer?
Hvilke ting lykkedes ikke for jer?

3. Anden halvleg
Skriv 3-4 linier om anden halvleg. Hvem lagde bedst ud? Hvad var stillingen undervejs? Hvordan stod forsvaret? Havde keeperne nogle gode redninger? Flød angrebsspillet som det skulle? Hvilke ting lykkedes for jer?
Hvilke ting lykkedes ikke for jer?

4. Profiler i kampen
Skriv 3-4 linier om profilerne i kampen. Hvilke spillere gjorde det godt? Hvad gjorde de godt? Var der nogen fra
modstanderen, der gjorde det godt?

5. Afslutning
Skriv 2-3 linier om kampen overordnet set. Spillede holdet godt eller skidt? Lykkedes I med de ting, som I
havde fokus på? Hvilke ting lykkedes ikke som forventet? Var modstanderen som forventet? Er I tilfredse med
resultatet?

6. Næste kamp
Skriv 2-3 linier om næste kamp. Hvem er modstanderen? Hvor spilles kampen? Hvornår spilles kampen?
Hvilke ting skal gøres bedre? Hvilke ting skal I tage med videre?

