Velkommen til uddannelsen som turneringsleder
Vil du gerne være turneringsleder?
Danmarks Bridgeforbund har udviklet en uddannelsespakke for turneringsledere,
bestående af 3 moduler, hvor der afsluttes med en test.

Er du ny turneringsleder?

Modul 1

Du kan på dette kursusmodul lære at beherske de mest forekommende situationer
hvor der begås fejl ved bordet, såsom kulørsvigt og udspil uden for tur.
Endvidere vil du få gennemgået regler for turneringslederens etik og fremtræden.
Kurset vil bestå af begrænset teori, efterfulgt af øvelser hvor alle kommer til at
prøve at agere turneringsleder.

Afholdes Lør. 02. februar 2019, kl. 10.00-17.00

Skal du videre som turneringsleder? Modul 2
Hvis du er nyuddannet turneringsleder, altså har gennemført Modul 1, så er det på
tide at du kommer videre ti modul2 hvor vi repeterer vi de vigtige regler for
turneringslederens etik og fremtræden.
Herefter vil vi gennemgå melding uden for tur, utilstrækkeligt bud og ændring af
melding, samt regler for og regulering af ubeføjede oplysninger.

Afholdes Søn d. 03. februar, 2019, kl. 10.00-17.00

Vil du være certificeret turneringsleder? Modul 3
Hvis du har været turneringsleder i klubben i længere tid, og hvis du har deltaget i
de 2 første kurser, eller har tilsvarende baggrund som turneringsleder, så er du
klar til at komme på Turneringslederkursus modul 3, som efter bestået eksamen
giver dig certifikat til at dømme klubkampe på alle niveauer.
Vi gennemgår de lidt specielle regler, og supplerer som vanligt med en række
praktiske øvelser.

Kurset afholdes Søn. 10. marts, 2019, kl. 10.00-17.00

Skal du endnu videre som turneringsleder? Modul 4
Dette modul er dels en overbygning for certificerede turneringsledere, og dels det
næste skridt på vejen mod Distrikts- og kredsturneringsleder.
Her gennemgås en række teknikker og metoder der skal anvendes ved bordet og i
forbindelse med vurderingssituationer.

Afholdes Søn d. 24. marts, 2019, kl. 10.00-17.00

Vel mødt på et eller flere af disse kurser:
Pris: 400,- kr. inklusive forplejning pr. kursus (ved deltagelse
i mere end et af disse 4 kurser ydes 25% rabat på de øvrige)

Kurserne afholdes på Tigervej 14, 4600 Køge
Tilmelding til Distriktet, 2371 3728 eller tur.sekr@gmail.com

