
Evaluering: 
 

 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

Aflevere, gribe og skyde Sjældent eller aldrig i 
stand til at afslutte, 
aflevere og gribe bolden på 
en nogenlunde teknisk 
korrekt måde under 
isolerede øvelser.  

Af og til i stand til at 
afslutte, aflevere og gribe 
bolden på en nogenlunde 
teknisk korrekt måde 
under isolerede øvelser.  

Tit i stand til at afslutte 
såvel stående som med 
afsæt samt aflevere og 
gribe bolden på en teknisk 
korrekt måde under 
isolerede øvelser og til dels 
i spil/kamp 

Ofte eller altid i stand til at 
afslutte varieret, aflevere 
og gribe bolden på en 
teknisk korrekt måde både 
under isolerede øvelser og 
i spil/kamp 

Driblinger og finter Sjældent eller aldrig i 
stand til at kontrollere 
bolden stående og i løb. 

Af og til i stand til at 
kontrollere bolden i simple 
dribleøvelser uden 
modstander. 

Tit i stand til at kontrollere 
bolden under driblinger - 
selv med moderat pres. 

Oftest eller altid i stand til 
at kontrollere bolden 
under 
driblinger i højt tempo og 
har evnen til at afdrible 
og/eller finte en 
modstander. 

Bevægelighed i forsvars- og 
angrebsspil samt tacklinger 
og parader 

Sjældent eller aldrig i stand 
til individuelle bevægelser i 
simpelt forsvar og 
almindeligt presspil i 
angreb. Ringe evne til at 
tackle eller lægge parader 

Af og til i stand til 
individuelle bevægelser i 
forsvar og presspil i angreb. 
Evne til at tackle eller 
lægge parader i simple, 
isolerede øvelser 

Tit i stand til individuelle 
bevægelser i forskellige 
forsvarstyper og kollektivt 
presspil i angreb inkl. 
krydsspil. Evne til at tackle 
eller lægge parader med 
timing i bevægelse i 
isolerede øvelser og 
småspil/kamp 

Ofte eller altid i stand til 
individuelle bevægelser i 
forskellige forsvarstyper og 
kollektivt presspil i angreb 
inkl. krydsspil. God evne til 
at tackle eller lægge 
parader i komplekse 
sammensatte øvelser med 
høj intensitet 

Taktik, relationelle 
færdigheder og 
kommunikation 

Sjældent eller aldrig i 
stand til at træffe korrekte 
valg i spilsituationer 
hverken individuelt eller i 
forhold til med- og 
modspillere. Ingen 
rolleforståelse eller taktisk 
kommunikation. 

Af og til i stand til at træffe 
korrekte valg i 
spilsituationer 
både individuelt og i 
forhold til med- og 
modspillere. 
En vis rolleforståelse og 
taktisk kommunikation. 

Tit i stand til at træffe 
korrekte 
valg i spilsituationer 
både individuelt og i 
forhold til med- og 
modspillere. 
God rolleforståelse og 
taktisk kommunikation. 

Oftest eller altid i stand 
til at træffe korrekte valg 
i spilsituationer både 
individuelt og i forhold til 
med- og modspillere. Stort 
taktisk overblik samt god 
rolleforståelse og  
kommunikation. 

 


