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[BEGIN SECTION <DefaultSettings>:]  

[BEGIN SECTION <UserAgent>:]  

[END SECTION <UserAgent>:]  

 

<ConditionalGotoDefaultName>:  

 

If IOM.Info.IsDebug 

          Goto Here 

End If 

 

[END SECTION <DefaultSettings>:]  

 

<Here>: 

 

<<Notes for SW>>: Check the below routing item because no statements found in If block.  

[Q1, Categorical/Single, Normal, Min:1, Max:1, Must Answer]  

Spiller du på et drengehold eller et pigehold?  

  (_1) Drengehold 

  (_2) Pigehold 

  (_3) Lykkeliga 

 

 

If Q1.ContainsAny({_3})  
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          Goto TerminateScriptBM 

End If 

[Q2, Categorical/Single, Normal, Min:1, Max:1, Must Answer]  

I hvilket årstal er du født? 

  (_1) Vælg årstal: 

  (_2016) 2016 

  (_2015) 2015 

  (_2014) 2014 

  (_2013) 2013 

  (_2012) 2012 

  (_2011) 2011 

  (_2010) 2010 

  (_2009) 2009 

  (_2008) 2008 

  (_2007) 2007 

  (_2006) 2006 

  (_2005) 2005 

  (_2004) 2004 

  (_2003) 2003 

  (_2002) 2002 

  (_2001) 2001 

  (_2000) 2000 

  (_1999) 1999 

  (_1998) 1998 

  (_1997) 1997 

  (_1996) 1996 

  (_1995) 1995 

  (_1994) 1994 

  (_1993) 1993 
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  (_1992) 1992 

  (_1991) 1991 

  (_1990) 1990 

  (_1989) 1989 

  (_1988) 1988 

  (_1987) 1987 

  (_1986) 1986 

  (_1985) 1985 

 

 

[Q3, Categorical/Single, Normal, Min:1, Max:1, Must Answer]  

Hvor længe har du spillet håndbold? (Sæt ét kryds)  

  (_1) Er i gang med min første sæson  

  (_2) 1 sæson 

  (_3) 2-3 sæsoner 

  (_4) 4-5 sæsoner 

  (_5) Mere end 5 sæsoner 

  (_6) Ved ikke 

 

 

[Q4, Categorical/Single, Normal, Min:1, Max:1, Must Answer]  

Går du til håndbold i denne sæson? (Sæt ét kryds)  

  (_1) Ja 

  (_2) Nej 
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[#10] If Q4.ContainsAny({_2})  

          Q5a._1.MustAnswer = false 

[Q5a, Categorical/Single, Normal, Min:1, Max:1, Must Answer]  

Hvorfor spiller du ikke håndbold i denne sæson? (Angiv gerne flere svar)  

  (_1) Beskriv venligst:<Open Textbox>  

  (_2) Ved ikke / Ønsker ikke at svare<Exclusive><Fixed>  

 

 

          <GotoDefaultName>:  

 

          goto TerminateScriptBM 

[#10] Else  

          IOM.Info.EstimatedPages= IOM.Info.EstimatedPages - 1 

[#10] End If  

[Q5b, Categorical/Single, Normal, Min:1, Max:1, Must Answer]  

Hvilken årgang spiller du på nu? (sæson 2022/2023)? (Sæt ét kryds)  

  (_1) U9 

  (_2) U10 

  (_3) U11 

  (_4) U13 

  (_5) U15 

  (_6) U17 

  (_7) U19 
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[#12] If Q5b.ContainsAny({_1,_2,_3})  

[intro_q6, Info]  

Her kommer et spørgsmål om kortbane. Kortba nen er lidt mindre end den almindelige bane og måler 

20 meter i bredden og ca. 26 meter i længden.  

 

Kortbane bruges af både børn, unge og voksne i træningen, mens U9 og U11 spiller deres kampe på 

kortbane.  

 
 

[Q7, Grid, Row, Normal, EXPANDED, Must Answer]  

Hvad synes du om at spille på kortbane?  

 
 

(_1) Helt 

uenig 

(_2) Lidt 

uenig 

(_3) Hverken enig 

eller uenig 

(_4) Lidt 

enig 

(_5) Helt 

enig 

(_6) Ved 

ikke 

(_1) Det er sjovt at spille 

på kortbane ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 

 

 

[#12] Else  

          IOM.Info.EstimatedPages= IOM.Info.EstimatedPages - 3 

[#12] End If  

[#13] If not Q5b.ContainsAny({_5,_6,_7})  

          Q8.Categories.Filter = {_1,_2,_3,_4,_5,_6,_7,_8,_11,_9,_10}  

          Q8.Categories.Filter = Q8.Categories.Filter - {_1,_2,_3}  

[#13] Else  

          Q8.Categories.Filter = {_1,_2,_3,_4,_5,_6,_7,_8,_11,_9,_10}  

[#13] End If  

Q8.Categories.Order = OrderConstants.oCustom 



P2023303_PLAYERS_V2.mdd 

2022-11-03 17:49:35  Page 6 of 14 

[Q8, Categorical/Single, Normal, Min:1, Max:1, Must Answer]  

Hvilket niveau spiller du oftest på? (spiller du på fler e niveauer, så angiv det niveau, hvor du oftest 

spiller) (Sæt ét kryds) 

  (_1) Liga 

  (_2) 1. division 

  (_3) 2. division 

  (_4) AA-niveau 

  (_5) A-niveau 

  (_6) B-niveau 

  (_7) C-niveau 

  (_8) D-niveau 

  (_9) Har ikke spillet turneringer på niveau i denne sæson  

  (_10) Ved ikke 

  (_11) Andet, angiv venligst:<Open Textbox> 

 
 

[intro_q9, Info]  

Her kommer et par spørgsmål om det at være 1. års eller 2. års spiller.  

 

Som 1. årsspiller er du på hold sammen med n ogen, der er på alder med eller <u>ældre</u> end dig. 

Som 2. års spiller er du på hold med nogen, der er på alder med eller <u>yngre</u> end dig.  

 

 

[Q9_Oct, Categorical/Single, Normal, Min:1, Max:1, Must Answer]  

Er du lige nu 1. års eller 2. års spiller? 

  (_1) 1. års spiller 

  (_2) 2. års spiller 

  (_3) Ved ikke 
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[#18] If Q9_Oct.ContainsAny({_1})  

[Q10NY_Oct, Categorical/Single, Normal, Min:1, Max:1, Must Answer]  

Hvordan har du oplevet overgangen fra sidste år, hvor du var 2. årsspiller til i år, h vor du er 1. 

årsspiller på en større årgang? 

  (_1) Meget nem overgang  

  (_2) Lidt nem overgang 

  (_3) Hverken svær eller nem overgang 

  (_4) Svær overgang 

  (_5) Meget svær overgang 

  (_6) Det er min første sæson, hvor jeg spiller håndbold  

  (_7) Ved ikke 

 

 

[#18] Else  

          IOM.Info.EstimatedPages= IOM.Info.EstimatedPages - 1 

[#18] End If  

[Q10NY_1_Otc, Categorical/Single, Normal, Min:1, Max:1, Must Answer]  

Betyder det noget for dig, om du er 1. års eller 2. års spiller?  

  (_1) Ja, det er bedst at være 1. års spiller  

  (_2) Ja, det er bedst at være 2. års spiller  

  (_3) Nej, det betyder ikke noget for mig, om jeg er 1. års eller 2. års spiller  

  (_4) Ved ikke 
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[BEGIN PAGE: pageQ11] 

[Q11, Categorical/Single, Normal, Min:1, Max:1, Must Answer]  

Her kommer et par spørgsmål om bolden, som du spiller håndbold med.  

 

Hvad synes du generelt om størrelsen på den bold, som I spiller med i kamp? (Sæt ét kryds)  

  (_1) Bolden er for stor 

  (_2) Bolden er lige tilpas 

  (_3) Bolden er for lille 

 

[Q12, Categorical/Single, Normal, Min:1, Max:1, Must Answer]  

Hvad synes du generelt om kampboldens hårdhed? (Sæt ét kryds)  

  (_1) Bolden er ofte for blød 

  (_2) Bolden er som regel lige tilpas 

  (_3) Bolden er ofte for hård 

 
[END PAGE: pageQ11] 

 

[Q13, Grid, Row, Normal, EXPANDED, Must Answer]  

Kan du…: (Sæt ét kryds i hver række)  

 
 

(_1) 

Nej 

(_2) Ja, 

nogle 

gange 

(_3) Ja, 

hver gang 

(_4) 

Ved 

ikke 

(_1) holde om bolden med én hånd? 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

(_2) kaste/gribe bolden uden at tabe den? 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

(_3) lave skudfinter med bolden i én hånd uden at tabe 

bolden? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
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(_4) vælge mellem forskellige boldstørrelser til træning? (fx 

vælge en mindre eller større bold, som du bedre kan holde i 

hænderne) 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 

 
 

[inforQ14, Info]  

Her kommer et par spørgsmål om det at spille håndbold.  

 
 

[Q14b, Grid, Row, Normal, EXPANDED, Must Answer]  

Min træner … (Sæt ét kryds i hver række)  

 
 

(_1) Helt 

uenig 

(_2) 

Uenig 

(_3) Hverken enig 

eller uenig 

(_4) 

Enig 

(_5) Meget 

enig 

(_6) Ved 

ikke 

(_1) er sød ved alle spillere 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

(_2) er dygtig 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

(_3) giver alle spillere lige meget 

opmærksomhed ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

(_4) råber ofte af mig 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

(_5) råber for meget når vi 

spiller kamp ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

(_6) taler grimt til dommeren 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 

 
 

Q15.Banners.AddNew("config","")  

[BEGIN PAGE: pageQ15] 

[Q15, Loop (1 times), Normal, EXPANDED, Must Answer]  

Hvor fedt er det at gå til håndbold for tiden? (Sæt ét kryds på skala fra 1 til 5)  

 

 

(_1) <img 

src="https://study.epinionglobal.com/2020156/1.png"/><br/>1 

= Ikke særlig fedt 

(_2) 

2 

(_3) 

3 

(_4) 

4 

(_5) <img 

src="https://study.epinionglobal.com/2020156/3.png"/><br/> 

5 = Helt vildt fedt 

(_1)  
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
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[Q15_text, Categorical/Single, Normal, Min:1, Max:1, Must Answer]  

Hvis du har lyst, må du gerne uddybe, hvorfor du har svaret, som du har oven for:  

  (_1) Beskriv:<Open Textbox>  

  (_2) Ved ikke / har ingen kommentarer  

 
[END PAGE: pageQ15] 

 

[infor_q17, Info]  

Til sidst kommer et spørgsmål om fremtiden.  

 

 

[#27] If Q5b.ContainsAny({_4,_5,_6,_7})  

[Q16NY, Categorical/Single, Normal, Min:1, Max:1, Must Answer]  

Er du på efterskole i år? 

  (_1) Ja, jeg er på efterskole i år  

  (_2) Nej, jeg er ikke på efterskole i år  

 

 

[#27].[#1] If Q16NY.ContainsAny({_1})  

[Q16NY_1, Categorical/Single, Normal, Min:1, Max:1, Must Answer]  

Når du er færdig med dit efterskoleophold, skal du så tilbage og spille i den samme håndboldklub, 

som du spillede i, før du tog på efterskole?  

  (_1) Ja, jeg fortsætter med at spille håndbold i samme klub  

  (_2) Nej, men jeg skal spille i en anden klub næste år  
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  (_3) Nej, jeg skal ikke spille håndbold næste år  

  (_4) Andet, angiv svar:<Open Textbox> 

  (_5) Ved ikke 

 

 

[#27].[#1].[#1] If Q16NY_1.Conta insAny({_2}) 

[Q16NY_2, Categorical/Single, Normal, Min:1, Max:1, Must Answer]  

Hvorfor skifter du klub? 

  (_1) Angiv svar<Open Textbox>  

  (_2) Ved ikke / ingen kommentar 

 

 

[#27].[#1].[#1] Else  

                              IOM.Info.EstimatedPages= IOM.Info. EstimatedPages - 1 

[#27].[#1].[#1] End If  

[#27].[#1].[#2] If Q16NY_1.ContainsAny({_3})  

[Q16NY_3, Categorical/Single, Normal, Min:1, Max:1, Must Answer]  

Hvorfor skal du ikke spille håndbold næste år?  

  (_1) Angiv svar<Open Textbox>  

  (_2) Ved ikke / ingen kommentar 

 

 

[#27].[#1].[#2] Else  

                              IOM.Info.EstimatedPages= IOM.Info.EstimatedPages - 1 
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[#27].[#1].[#2] End If  

[#27].[#1].[#3] If Q16NY_1.ContainsAny({_4})  

[Q16NY_4, Categorical/Single, Normal, Min:1, Max:1, Must Answer]  

Hvorfor er du i tvivl, om du skal spille håndbold næste år?  

  (_1) Angiv svar<Open Textbox>  

  (_2) Ved ikke / ingen kommentar 

 

 

[#27].[#1].[#3] Else  

                              IOM.Info.EstimatedPages= IOM.Info.EstimatedPages - 1 

[#27].[#1].[#3] End If  

[#27].[#1] Else  

                    IOM.Info.EstimatedPages= IOM.Info.EstimatedPages - 4 

[#27].[#1] End If  

[#27].[#2] If not Q16NY.ContainsAny({_1})  

[Q17, Categorical/Single, Normal, Min:1, Max:1, Must Answer]  

Skal du fortsætte med at spille håndbold i næste sæson? 

  (_1) Ja, helt sikkert 

  (_2) Måske, jeg overvejer at stoppe 

  (_3) Nej, helt sikkert ikke 

 

 

[#27].[#2] Else  
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                    IOM.Info.EstimatedPages= IOM.Info.EstimatedPages - 1 

[#27].[#2] End If  

[#27] Else  

          IOM.Info.EstimatedPages= IOM.Info.EstimatedPages - 5 

[#27] End If  

[#28] If Q17.ContainsAny({_2,_3})  

[Q17_text, Categorical/Single, Normal, Min:1, Max:1, Must Answer]  

Hvorfor overvejer du at stoppe til håndbold?  

  (_1) Angiv:<Open Textbox>  

  (_2) Ved ikke / har ingen kommentarer 

 

 

[#28] Else  

          IOM.Info.EstimatedPages= IOM.Info.EstimatedPages - 1 

[#28] End If  

[Q_samtykke, Categorical/Single, Normal, Min:1, Max:1, Must Answer]  

Ønsker du at deltage i lodtrækningen om et gavekort til er sæt biografb illetter til to personer? 

Vinderen får direkte besked på mail.  

  (_1) Ja 

  (_2) Nej 

 
 

[BEGIN SECTION <EndOfSurveyBM>:]  

<GotoDefaultName1>:  
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[END SECTION <EndOfSurveyBM>:]  

 

<>: 

 

[BEGIN SECTION <TerminateScriptBM>:]  

<GotoDefaultName2>:  

 

 

[END SECTION <TerminateScriptBM>:] 

 

[BEGIN SECTION <RefuseScriptBM>:]  

<GotoDefaultName3>:  

 

 

[END SECTION <RefuseScriptBM>:]  

 

[BEGIN SECTION <QuotaFailScriptBM>:]  

<GotoDefaultName4>:  

 

 

[END SECTION <QuotaFailScriptBM>:]  

 

[BEGIN SECTION <Default_ErrorHandler>:]  

<GotoDefaultName5>:  

 

 

[END SECTION <Default_ErrorHandler>:]  

 

[BEGIN SECTION <ENDQ>:]  

 

[END SECTION <ENDQ>:]  


