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POÄANGSYSTEMET 

Rollspel, 

Varje spelare bedöms individueilt efier en poängskala mellan 1 

och 2. Spelarnas resullat mulipliceras <edan ihop till et 

sammanlagt poänatal för hela laget. Et lag kan föjaktiigen få 
mellan 1 och 64 poäna för rolispel. Et riktigt bra lag har 20-25 

poano, eti dåliat lag under 5. och har laoet mer än 30 poäng bör 

laget nog stanna en teatergrupp. De tiesta lag borde hamna meiian 

7 och 15 poäana. Inaet lag torde få mer än 35 poäng. 
Anledningen till al använda eti sådant här multiplikationssystem 

ar afl lag med riktat usla rolispelare (1 poäna) premieras mindre. 
och lag med bra rollispelare (1,5 och 1,75 poäng) premieras mer. 

Nackdelen är företås ati lagen hamnar lanat iltån maxpoänoen 
och at cCei är, kanske, lite komplicerat. 

1,00 poano: Spelaren har inte alls satt sig in i karaktärens 
personlighet och beteendemönster (1). Han har inte någon gång 
försökt rollspela (2). Han har öppet talat om sin karakiärs 

hemligheter och kunskaper (3). Han har varit mer pasectiv I sin spel 
än vad karaktären kräver (4). Han har använt sin karatdiär, eller låtit 

den användas, som et! robotalktiagt instrument för at! lageil så 

eftektivi com möjlig! ska ta sig framåt (5). Har <pelaren upptyllt 

minst tre av de uppräknade felen uidelae en poäna. 

1.25 poäna: Något bätre grepp om vad rollspel innebar. men 

fortarande har spelaren oiort minst två av felen <ivulerade under 

en poang. Dock absolut inte mer än tre. Det är ockte vikioi att han 

åtminstone försökt rollepeia och inte använi sin karatdär som en 

tnoest. 

1,50 poaäna: Speiaren får inte ha ajori mer än eti av de tel som 

reknades upp under en poäng. Kan ska ha rolispelat efter 

förmåoea (alla är inte skådespelarbegåvningar) under stora delar av 

speliden. Det är tillåtet ati ha hat en tilliällig svacka, men under 

inga omständigheter får han alömrrma bord ati oet är en person han 
spelar och inte et instrument. 

1.75 poäng: För at komme upp i denna summa krävs attepelaren 
ska ha oionl en bra roölliolkning av karakiären. Han ska ha håll 

integriieten uppe och inte avslöjat (tiva) <ådaert om sin karatktar 

som inie är uppenbar eller naturliat i ers social £iivabon. Han ska 

ha rolispelat i etort sett oavbrutet, vilket inte innebär att han ska ha 

praiai hela tiden. Han får inte ha ciori något av enpoänastelen. 

£.00 poäng: En spelare som får två poäng ska vara I stort seti en 
god amatörskådespelare. Varje gång hans karaldär sagt eller gjon 
någonting ska han ha rollspelat sin karaktär. Helst ska han också 
ha fyllt ut karaktären med yteerligare personlighet än den han fåt 
på pappret. Dock ska denna utfyllning vara i linje med det som står 
där och ska inte vara eti broti mot det. | 
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