
 
 
REGLER FOR SØRBY CS:GO 

- For at fremme fairplay og god opførsel 
 
Dette regelsæt er udformet for at dit barn kan få et trygt og godt læringsmiljø samt en masse gode 

oplevelser sammen med andre børn. Vi i Sørby eSport ser disse regler som obligatoriske 

retningslinjer for at kunne agere korrekt i et online miljø. Dette gør sig som CS:GO spiller, men 

også i al almindelighed online. 

Vi stiler efter at agere ud fra disse værdier i alt hvad vi gør og opfordrer altid til fairplay og god 

opførsel.  

 

Vi har samtidig disse regler for at vores frivillige trænerteam (og den øvrige ledelse) har nogle 

klare retningslinjer at agere ud fra i hverdagen, når de træner, underviser og interagere med jeres 

børn. 

 

Som medlem i Sørby eSport betragtes man som ambassadør for Sørby eSport. Dette gælder til 

træning, til Lans og når man spiller CS:GO uden for Sørby eSport-regi. 

 

Derfor bedes I læse dette regelsæt grundigt igennem med jeres barn/børn og sikre at reglerne 

bliver forstået på bedste vis. 

 
ADVARSELSSYSTEM  

- Skal sikre at alle agerer fair samt forebygge et godt og rart sted at spille CS:GO  
 

Hvis forholdene som er forklaret nedenfor bliver overtrådt, så vil vedkommendes træner (eller en 

leder) kunne uddele en første advarsel til medlemmet.  Dette vil ske over TeamSpeak (TS). 

Her forklares hvorfor man får denne advarsel, og det forventes at dette ikke bliver en gentagende 

ting.  

Overtræder samme medlem endnu en gang et af nedenstående forhold, vil dette medføre endnu 

en samtale og ekskludering* fra Sørby eSport. En ekskludering vil typisk vare resten af transfer 

perioden, alt efter hvor grov forseelsen er.  

 ”Scamming”  – alle former for ”scamming”, forsøg på at snyde andre spillere for skins, boost 

eller lignende. 

 Dårlig opførsel – snakker nedladende, mobber eller andre former for verbalt eller skriftlig 

chikane af sine med- eller modspillere. 

 Fysisk mobning af med- og modspillere. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
VAC-BAN*  
VAC-BAN hører ikke ind under advarselssystemet. Her er der en øjeblikkelig konsekvens, da vi 

mener, at dette er en grov overtrædelse, som på ingen måde er acceptabel i Sørby eSport: 

 Har man tidligere modtaget VAC-BAN i Counter-Strike, skal dette VAC-BAN være mere 

end 2 år gammelt, for at kunne melde sig ind som spiller i Sørby eSport’s CS:GO-afdeling. 

 Modtager man VAC-BAN i Counter-Strike mens man spiller for Sørby eSport, vil dette 

medføre, at man bliver smidt ud af Sørby eSport med øjeblikkelig virkning. Der vil ikke 

blive refunderet kontingent ved denne overtrædelse.  

 

*Ekskludering – Når ekskluderingen finder sted, skal vedkommendes træner, nærmeste 

headcoach, samt forældrerepræsentant være tilstede. Modtager samme medlem ekskludering for 

anden gang vil denne være permanent. 

*VAC-BAN – VAC-BAN er en udelukkelse som man modtager på sin CS:GO account fra 

spilproducentens side. Dette er en permanent udelukkelse fra CS på sin konto, typisk grundet 

snyd med tredjeparts software. 

 

Med venlig hilsen  

CS:GO Sørby eSport 

 

 
  



 
Information og samtykke 
 
Ovenstående regler skal gennemlæses af en forælder (værge) og følgende skal udfyldes, 

underskrives og sendes retur, ligeledes af en forælder (værge). 

 

OBS! 

Vi har startet en Facebook-gruppe op til jer forældre, hvor vi løbende vil lægge informationer og 

nyheder op om forskellige events, bootcamps og Lans, som medlemmerne kan (skal) deltage i. 

Det er en lukket gruppe, så I skal søge om at blive medlem. 

Facebook-gruppen hedder ”Sørby eSport CSGO - Forældregruppen”. 

 

 

 

Navn på medlem:_____________________________________________ 

 

 

Ingame navn:________________________________________________ 

 

 

Nuværende hold:_____________________________________________ 

 

 

Navn på forælder (forældre)_____________________________________ 

 

 

Email til forælder:____________________________________________ 

 

 

Evt. tlfnummer:______________________________________________ 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Dato og underskrift 

 

Kontaktoplysningerne bruges til at få oprettet et forældrekartotek og hvis der opstår brud på 

ovenstående regler. 

Underskrift bruges til bekræftelse på at reglerne er gennemlæst, forstået og accepteret. 

 

Send venligst dette dokument retur i underskrevet stand til  Jesper Stoico, hyperm@sorby-

esport.dk og Claus Krolak, claus@sorby-esport.dk 

Ved eventuelle spørgsmål brug ovenstående kontaktinformationer. 


