
 

 

Hjälp och tips kring headset  

 

Vilket sorts headset ska jag välja?  

• Ett som fungerar för er ambitionsnivå 

• Testa av någon annan innan ni köper 

• Modeller som finns. Spintso.se, Axiwi, Netphone  

 

Fördelar med headset:  

• Fantastiskt hjälpmedel när det används rätt  

• Minskar osäkerhet kring vem som ska titta vart (planuppdelning) 

• Justeringar i dömandet kan göras direkt (Hjälp varandra vid domslut, t.ex touch, döda vinklar, 

avvaktande utvisningar) 

• Uppföljning av domslut/feedback (om något händer kan man uppmärksamma spelare, ledare 

om det direkt) 

• Ökar möjligheten för direkt feedback inom paret (nivå, tempohöjningar, saker som sticker ut) 

Nackdelar med headset:  

• Kommunikationen med spelarna kan försvinna. (Prata vid rätt tillfällen om rätt saker) 

• Hör inte vad som händer på plan lika bra (då man har kollega, i örat) 

• Tappar fokus på spelare/spelet 

• Tappar andra ”kommunikativa signaler” typ ögonkontakt med kollega, inbördes tecken 

• Blir beroende av teknik, vad händer om headsetet inte fungerar? 

 

HUR använder jag headset: 

• Kort koncis dialog 

• Tydliga begrepp inom paret 

• Fokus på match 

• Tänk på hur det ser ut utifrån 

 

NÄR använder jag headset? 

• Välj tillfällen för kommunikation till kollega (Prata inte när din kollega bedömer situation om 

det inte har med situationen att göra) 

• Värdera (vid uppställt spel) 

• Vid planuppdelning 

• Vid gråzoner 

• Vid situationer som kräver understöd (döda vinklar) 

 

 



 

Förslag på ord och lite tips:  

Planuppdelning/gråzoner/överlämningar 

• Släpper/tar/behåller (använd INTE har/tar i kombination, lätt att förväxla) 

Justering av dömande 

• Blå/vit (färg på lagen) (tydlighet med vem som ska ha boll)  

• Touch.. 

• BLÅS!!! 

• Avvaktande 

Uppföljning av domslut/feedback  

• Förmedla eventuell information vidare till kollega 

• Kommunikation med bås/kapten efter domslut (helhetsbild och mönster) 

• Stäm av vad som sticker ut 

  - spelare 

  - förseelser 

  - ledare 

  - tendenser (nivå/tempohöjningar) 

Ett sätt är att tänka ”ny match” vid regelbundna intervaller, förslagsvis , var 5:e minut. Utvärdera, 

justera och gör fem ”nya” minuter.  

 

 


