Bliv turneringsleder i klubben på én dag
Vil du gerne være turneringsleder i klubben?
Det normale forløb for at blive certificeret klubturneringsleder, er at gennemføre modul 1,2 og
3, der normalt tager 3 hele kursusdage.
I erkendelsen af at mange klubber mangler turneringsledere, og at erfaringen viser, at det kan
være svært at få tilstrækkeligt mange frivillige til at møde op til 3 hele kursusdage hen over en
sæson, har vi forsøgt at skabe noget nyt.
Prøv den nye vej til Klubturneringsleder
Vi tilbyder et et-dags kursus, der gennemgår de paragraffer der normalt ligger i modul 1 og 2.
Nogle af paragrafferne vil blive eksemplificeret ved øvelser, hvor kursisterne prøver at optræde
som turneringsledere.
På kurset vil der desuden blive gennemgået hvordan en turneringsleder bør optræde, og hvilke
ting der bør være i fokus.
Efter kursets afslutning, og efter at have været ”føl” hjemme i klubben, vil du være i stand til
at deltage i modul 3, samt være klædt på til at bestå den efterfølgende certificeringsprøve.
Forventninger til deltagerne:
•
•
•
•

Have spillet bridge et stykke tid - minimum 2 sæsoner - og kende til de mest
grundlæggende forhold omkring spillet.
Medbringe den røde lovbog.
Være motiveret for at sætte sig ind i relativt svært tilgængeligt lovstof.
Være motiveret for at opretholde en høj standard for turneringsledelse i klubben.

Efter kurset vil man være klædt på til at kunne håndtere op til 75% af de sager hvor man bliver
tilkaldt ved bordet i en typisk klubturnering.
Praktisk information om kurset
Dato og tidspunkt: Søndag d. 10. juli 2022 fra kl. 9.30 – 17.00.
Sted: Svendborg Idrætscenter, Ryttervej 70, 5700 Svendborg. Kurset afholdes i forbindelse med
Dansk Bridgefestival
Kursets to autoriserede undervisere er: Per Egelund og Jørn Plet
Pris: 400 kr. I prisen er undervisning, materialer og forplejning inkluderet. Forplejningen består
af kaffe/vand igennem dagen, frokost samt et stykke eftermiddagskage.
Tilmelding foregår via vores tilmeldingssystem på https://flexbillet.dk/dbf.
Tilmeldingsfristen er fredag d. 8. juli kl. 12.00.
Der er plads til 21 på kurset.

