1 = Ikke så god score

2 = God (normal) score

3 = Meget god score

4 = Fremragende score

• De viste gentagne gange, mangel på forståelse af
regler
• De misbrugte eller overså ofte reglerne med vilje
• De nægtede at lære mere om reglerne og/eller om
SOTG

• De havde en generel mangel på forståelse
af reglerne
• De misbrugte eller overså en gang i mellem
reglerne med vilje
• De ville kun modvilligt lære mere om
reglerne og/eller om SOTG
• De overholdte ikke tidsbegrænsningerne
• De var Offside under pulls, selv efter påtale

• De havde en tilstrækkelig forståelse af
reglerne
• De misbrugte ikke reglerne med vilje
• De overholdt tidsbegrænsningerne
• De ville gerne lære mere om regler de ikke
havde hørt om

• De havde en meget god forståelse af reglerne
• Der var mindst ét tilfælde, hvor vi lærte noget
af dem

• De udviste flere gange, fremragende
forståelse af reglerne
• De overholdte reglerne gennem hele
kampen
• De forklarede os om regler vi ikke kendte på
en tydelig og effektiv måde, så vi kunne
forbedre vores spil

• Selv efter gentagne kald/påtale, blev der ved med at
være fejl og kropskontakt
• Der var op til flere situationer med farligt spil
• De gjorde en minimal indsats for at undgå
kropskontakt

• De var med vilje lidt for fysiske i deres spil
• Der var få situationer med farligt spil

• Der var ikke nogen bemærkelsesværdige
situationer

• Der var mindst ét tilfælde, hvor de bevidst
undgik unødig kropskontakt

• Der var flere gange, hvor de bevidst undgik
unødig kropskontakt
• De spillede på en måde, hvorpå de undgik
at lave fejl

Villighed til at spille
fair

• Modstanderholdet mente altid at deres kald var
korrekte
• Hvis de blev spurgt, ville de ikke udtale sig om deres
mening i forhold til et kald, hvis der var chance for at
det kunne gå imod dem
• De lavede mange kald og contests, som ikke kunne
retfærdiggøres
• De lavede/kaldte ofte fejl, pga. taktiske årsager
• De trak bevidst tiden ud, pga. taktiske årsager

• De gav ofte det indtryk, at de kun så
tingene fra deres eget perspektiv
• De lavede få kald og contests, som ikke
kunne retfærdiggøres
• De var ikke konsekvente omkring deres kald
gennem kampen
• De brokkede sig hurtigt over vores kald, og
var respektløse omkring situationen

• De kaldte ikke ubetydelige fejl (Fejl som
ikke havde indflydelse på spillet)
• De respekterede vores kald, også når de var
uenige
• De undskyldte, når det var på sin rette plads
(fx ved en uncontested fejl)
• De tilpassede deres opførsel, baseret på
vores påtale, så kampens fornøjelse blev
forbedret

• Der var mindst ét tilfælde, hvor de
informerede deres medspillere om, at deres
kald var forkert eller unødvendigt
• De tog kald tilbage (at retracte) når de tænkte,
at de havde taget fejl

• Der var flere tydelige situationer, hvor de
bevidst ikke agerede for egen vindings skyld
• De forblev fair gennem hele kampen, selv i
pressede situationer (fx universe point)

• Spillere og/eller deres sidelinje, var ofte uhøflige og
nedgørende over for deres hold, modstandere, frivillige
og/eller tilskuere
• Fysisk konfrontation skete på/uden for banen
• Der var op til flere tilfælde med nedgørende jubel
mod modstandere
• De ødelagde mange gange udstyr på/uden for banen
med vilje
• De spillede nedgørende (fx unødvendige finter, kunmed-venstrehånd point osv.)

• Spillere og/eller deres sidelinje, var få gange
uhøflige over for deres hold, modstandere,
frivillige og/eller tilskuere
• De jublede over vores fejl
• Der var få tilfælde med nedgørende jubel
mod modstandere
• De ødelagde få gange udstyr på/uden for
banen med vilje

• Spillere og/eller deres sidelinje viste generel
positiv attitude og havde en god selvkontrol
• De efterlod sig et positivt indtryk af kampen
• De var høflige over for os, holdkammerater,
frivillige og/eller tilskuere
• De sagde tak for kampen
• De spillede tilpassende intensivt, ligegyldigt,
hvad scoren var

• De introducerede sig selv overfor os
• De komplimenterede vores spil, når vi gjorde
noget godt
• De reagerede ikke kun positivt overfor deres
egne gode spil, men også vores
• Der var mindst ét tilfælde, hvor de udviste god
selvkontrol

• De demonstrerede fremragende selvkontrol
på banen, selv i pressede situationer
• Deres positive attitude var konsekvent
meget god overfor spillere, frivillige og/eller
tilskuere

• De nægtede gentagne gange at snakke om diverse
problemer/kald
• De reagerede aggressivt til contests/kald
• De brugte ofte skældsord
• Deres kropssprog var nedgørende og aggressiv, fx
med gestikulationer

• Flere gange, var der spillere, som ikke var
involveret, der blandede sig i andres
situationer på banen, uden at blive spurgt
først
• Der var få gange, hvor de ikke var rolige
under samtale
• Der var få gange, hvor deres kropssprog var
nedgørende og aggressiv, fx med
gestikulationer
• De overholdte ikke tidsbegrænsningen
inden for diskussion af kald

• Konflikter blev afsluttet uden at gøre skade
• De kommunikerede respektfuldt
• De lyttede både til os og hinanden
• De overholdt tidsbegrænsningen inden for
diskussion af kald
• De forklarede tydeligt deres perspektiv
• Deres spillere/sidelinje hjalp til, hvis der
blev spurgt

• De havde god begrundelse for deres kald
• De kommunikerede ud fra deres perspektiv
tydeligt og effektivt
• Deres kaptajn(er) kommunikerede effektivt
med vores kaptajn(er)
• De var hurtige til at tage spirit og generelle
problemer op, for at få løst disse hurtigst muligt

• De forklarede om spillet til tilskuere eller
nybegyndere
• De motiverede os til at have en høj spirit, og
kom med konkrete eksempler på, hvordan vi
kunne gøre
• De kommunikerede på en måde, hvorpå vi
følte os trygge når der var diskussioner
• De brugte officielle håndtegn, for at vise et
kald på banen

Kommunikation (Med
spillere, frivillige og
tilskuere)

Fejl og
kropskontakt

Kendskab og brug
af regler

0 = Ringe score

Positiv attitude og
selvkontrol

Adfærds eksempler indenfor bedømmelse (score) af Spirit of the game (SOTG) - kategorierne

Husk at brug sund fornuft! Især efter kampe, hvor der fra modstanderens side er opstået både positive og negative eksempler af SOTG

