Åsikts
kort

Idrottsliga moraliska dilemman

Klubblokalen ska byggas om och du har inflytande över hur det ska göras. Det
ska egentligen kosta 110 000 kronor men hantverkaren som också är medlem i
klubben kan tänka sig att göra det ”svart” för 60 000 kronor. Säger du ”ja” till
svartjobbet?
1. Ja
2. Nej

I ditt lag finns både invandrare och svenskar. Stämningen är rå men hjärtlig och
uttryck som ”svennedjävel” och ”svartskalle” används ofta. Hur agerar du?
1. Du tycker det är helt okey, eftersom ingen tar illa upp
2. Du tillåter inte att uttrycken används
3. Du ordnar en omröstning där laget får avgöra om uttrycken ska få användas eller inte
4. Du låtsas inte höra

I samband med en stort mästerskap vill publik och supporters att det ska finnas
öltält i anslutning till arenan. Hur agerar du?
1. Du inser behovet, men vill inte att föreningen blir ihopkopplad med alkohol utan överlåter serveringen till det lokala bryggeriet.
2. Du ser möjligheter till intäkter och föreningen tar hand om ölförsäljningen.
3. Du tar helt avstånd och säger nej till öltält i anslutning till arenan.
4. Du överlåter serveringen till den lokala krögaren men klubben ska ha 25 % av intäkterna.

Den sista matchen i kvalserien ska spelas. Ditt lag är redan klart för semifinalen,
men nu avgörs vilka ni ska möta. Vinner ni får ni möta favoritlaget, förlorar ni blir
motståndet något enklare och ni har chans att nå finalen. Vad tycker du att man
ska göra?
1. Satsa på att vinna matchen
2. Spela en ”läggmatch” så att ni förlorar

En 17-åring i ditt lag har uppträtt berusad under pågående turnering. Vad gör
du som ledare?
1. Skickar hem henne
2. Snackar med henne och hoppas på att det inte upprepas
3. Ringer föräldrarna
4. Är det inte precis dagen före match så bryr du dig inte

Använd åsiktskortens siffror ”1”, ”2”, ”3” eller ”4”.

