
 
 

 Tuneringslederkursus Modul 1 – 2 og 3 

 

 
Distrikt Fyn inviterer hermed alle som går med et ønske om at blive 
Certificeret klubturneringsleder på kursus… 
 
Jørn Plet vil stå for undervisningen og alle kurser indeholder teori, efterfulgt af 
øvelser hvor alle kommer til at prøve at agere turneringsleder. 
 
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 tuneringlederens etik og fremtræden. 

Afholdes den 6. Maj 2018 kl. 9:30-17:00 Tømmergården, 5600 Faaborg  
 
Skal du videre som turneringsleder Modul 2 
Hvis du har gennemført Modul 1, så er det på tide at komme videre med Modul 2, hvor vi 
gennemgår §121 Meldekasser, Meldeforløbets afslutning, utilstrækkelig bud og ændring af 
melding, melding uden for tur samt regler for og regulering af ubeføjede oplysninger. 

Afholdes den 27. Maj 2018 kl. 9:30-17:00 Bridgehuset Bogensevej 27 - 5270 
Odense N 
 

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 moduler, eller har tilsvarende baggrund som turneringsleder, så er du klar til at 
komme på modul 3, som efter bestået eksamen giver dig certifikat til at dømme klubkampe 
på alle niveauer. Vi gennemgår bla.: stopregler, et spillet kort, krav der bestrides samt 
forkert forklaring.  Alle emner suppleres med øvelser. 

Afholdes den 3. Juni 2018 kl. 9:30-17:00 Bridgehuset Bogensevej 27 - 5270 
Odense N 
 

Arrangementet koster kr. 400,- pr. deltager inkl. forplejning, materialer m.m. 
Egen Lovbog skal medbringes til undervisningen, eller kan købes ved 
bestilling i tilmelding. 
 
Tilmelding på www.mbridge.dk/4500 - undervisning. 
Sidste frist for tilmelding, er 10 dage før arrangementet løber af stablen. 
Husk ved tilmelding at skrive navn, e-mail og DBF medlemsnummer.  
Betaling for deltagelse på konto 0914 – 3586067257 ved tilmelding. 
Spørgsmål kontakt Jane Norgren Tlf: 23 93 45 99 

 
 

Distrikt Fyn 
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