
 

 
 

 

S i d e  1 | 8 

 KURSUSOVERSIGT  
Turneringslederkursus Modul 1 
Kurset afholdes lørdag d. 26. september 2020, kl. 10.00-17.00, i Østsjællands 
Bridgecenter. Læs mere side 2. 

Turneringslederkursus Modul 2 
Kurset afholdes søndag d. 04. oktober, 2020, kl. 10.00-17.00, i Østsjællands 
Bridgecenter. Læs mere side 3. 

Turneringslederkursus Modul 3 
Kurset afholdes lørdag d. 14. november, 2020, kl. 10.00-17.00, i Østsjællands    
Bridgecenter. Læs mere side 4. 

Turneringslederkursus Modul 4 
Kurset afholdes søndag d. 07. februar, 2021, kl. 10.00-17.00, i Østsjællands 
Bridgecenter. Læs mere side 5. 

Turneringsleder-Brush-up-kursus  
 Kurset er et 4-timers kursus, der afholdes søndag d. 29. november 2020 og søndag  
  d. 21. marts, 2021, begge dage kl. 13.00-17.00, i Østsjællands Bridgecenter.  
   Læs mere side 6. 

BC3 for turneringsledere (Begynderniveau) 
 Kurset afholdes søndag d. 15. november, 2020, og søndag d. 14. februar, begge dage  
  fra 10.00.17.00, i Østsjællands Bridgecenter. Læs mere side 7. 

KURSUS FOR TURNERINGSSPILLERE 
 Kurset vil blive afholdt søndag d. 27. september 2020, kl. 10.00 - 15.00, i Østsjællands  
  Bridgecenter. 
 Der vil blive afholdt yderligere 3 kurser for turneringsspillere, datoer og emner/indhold   

     vil blive fastlagt senere. Læs mere side 8. 
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Turneringslederkursus Modul 1 
Kurset er det første af 3, der tilsammen indeholder de mest almindelige situationer, du 
kan komme ud for som klubturneringsleder. 

Kurset indeholder både undervisning og praktiske øvelser. 

Der vil være fokus på nedenstående afsnit indenfor bridgelovene: 

1. Strafkort 
2. Kulørsvigt 
3. Udspil uden for tur  

 Forventninger til deltagere 

 Have spillet bridge et stykke tid – minimum 2 sæsoner – og kende til de mest 
grundlæggende forhold omkring spillet 

 Være motiveret for at sætte sig ind i relativt svært tilgængeligt lovstof 
 Medbringe lovbog (2017) 

Kurset afholdes lørdag d. 26. september 2020, kl. 10.00-17.00, i Østsjællands 
Bridgecenter. 

Kursusafgiften er 400 kr. (inkl. forplejning), og tilmelding kan foretages enten 
på Distrikt Østsjællands hjemmeside, eller ved telefon 23713728. 
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Turneringslederkursus Modul 2 
Kurset er det andet af 3, der tilsammen indeholder de mest almindelige situationer, du 
kan komme ud for som klubturneringsleder. 

Kurset kan afvikles umiddelbart efter deltagelse i Modul 1, og indeholder ligesom Modul 
1 både undervisning og praktiske øvelser. 

Der vil være fokus på nedenstående afsnit indenfor bridgelovene: 

1. Ændring af melding  
2. Utilstrækkeligt bud 
3. Melding ude for tur 
4. Ubeføjede oplysninger 

 Forventninger til deltagere 

 Have spillet bridge et stykke tid – minimum 2 sæsoner – og kende til de mest 
grundlæggende forhold omkring spillet 

 Have deltaget på modul 1 eller have tilsvarende forudsætninger 
 Være motiveret for at sætte sig ind i relativt svært tilgængeligt lovstof 
 Medbringe lovbog (2017) 

Kurset afholdes søndag d. 04. oktober 2020, kl. 10.00-17.00, i Østsjællands 
Bridgecenter 

Kursusafgiften er 400 kr. (inkl. forplejning) og tilmelding kan foretages 
enten på Distrikt Østsjællands hjemmeside, eller ved telefon 23713728. 
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Turneringslederkursus Modul 3 
Kurset er det sidste i rækken af 3, der tilsammen indeholder de mest almindelige 
situationer, du kan komme ud for som klubturneringsleder. 

Kurset kan først afvikles når kursisterne, efter deltagelse i Modul 1 og Modul 2, har haft 
en periode i klubben hvor de har prøvet at deltage i turneringsledelse, enten som ”føl” 
eller som assisterende turneringsleder i klubben. 

Kurset afsluttes med en skriftlig prøve, der dækker indholdet af Modul 1-3. Der afsættes 
30 minutter til denne prøve, hvor der kræves minimum 8 rigtige svar ud af 10 mulige. 

Alle medlemmer af DBf der består, vil få udleveret et Certifikat, der berettiger til titlen 
som: 

 CERTIFICERET KLUBTURNERINGSLEDER 

Der vil være fokus på nedenstående afsnit indenfor bridgelovene: 

1. Et spillet kort 
2. Stop-reglerne 
3. Krav, der bestrides 
4. Rettelse af forkert forklaring 

Kurset indeholder både undervisning og praktiske øvelser. 

  

Forventninger til deltagere 

 Have spillet bridge et stykke tid – minimum 2 sæsoner – og kende til de mest 
grundlæggende forhold omkring spillet 

 Have deltaget på Modul 1 og 2 eller have tilsvarende forudsætninger 
 Have haft en periode som ”føl” eller assisterende turneringsleder i klubben 
 Være motiveret for at sætte sig ind i relativt svært tilgængeligt lovstof 
 Være motiveret for at opretholde en høj standard for turneringsledelse, hvad 

enten det er klubbens 6-bords indledende parturnering eller DM for Åben par 
 Medbringe lovbog (2017) 

Kurset afholdes lørdag d. 14. november 2020, kl. 10.00-17.00, i Østsjællands 
Bridgecenter 

Kursusafgiften er 400 kr. (inkl. forplejning) og tilmelding kan foretages 
enten på Distrikt Østsjællands hjemmeside, eller ved telefon 23713728. 
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Turneringslederkursus Modul 4 
Dette kursus er specielt sammensat til dig, der vil videre mod en karriere som Distrikts- 
og Kredsturneringsleder, eller stiler mod at blive Forbundsturneringsleder. 

Kurset er tillige velegnet for Klubturneringsledere, der ønsker at tilegne sig en række 
metoder og teknikker i form af korrekt fremtræden ved bordet, problemdefinition og 
opslag i lovbogen. Kursets sværhedsgrad er strammet betydeligt i forhold til Modul 3. 

 

Kurset indeholder: 

1. Forkert forklaring 
2. Ubeføjet oplysning 
3. Diverse uregelmæssigheder 

Kurset indeholder både undervisning og praktiske øvelser. 
I øvelserne vil man komme rundt i lovbogens § 17-71. 
Paragrafferne vil ikke blive gennemgået som teori før øvelserne, så deltagere bør have 
studeret disse på forhånd. 

Undervejs på kurset vil instruktøren foretage en bedømmelse ud fra nogle fastlagte 
kriterier, med det formål at kunne rådgive den enkelte elev i et videre forløb. 

  

Forventninger til deltagere 

 Have gennemført og bestået Modul 3 eller have tilsvarende kvalifikationer 
 Være motiveret for at sætte sig ind i relativt svært tilgængeligt lovstof 
 Være motiveret for at opretholde en høj standard for turneringsledelse, hvad 

enten det er klubbens 6-bords indledende parturnering eller DM Åben par 
 Medbringe lovbog (2017), samt gældende turneringsbestemmelser. 

 

Kurset afholdes søndag d. 07. februar 2021, i Østsjællands Bridgecenter- 

Kursusafgiften er 400 kr. (inkl. forplejning), og tilmelding kan foretages 
enten på Distrikt Østsjællands hjemmeside, eller ved telefon 23713728. 
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Turneringsleder Brush-up-kursus  
Kurset er en opsamling af de regler der trådte i kraft i 2017, med specielt fokus på de 
mest omfattende ændringer i forhold til tidligere. 

Samtidig vil vi gennemgå en række praktiske situationer der kan opstå ved bordet, samt 
turnerings-lederens muligheder for at skab en rolig afvikling af turneringerne. 

Kurset henvender sig både til de turneringsledere der har deltaget i Modul 1-2-3, og som 
ønsker et brush-up, samt til de turneringsledere, der har fungeret i mange år, og som 
ønsker lidt inspiration.. 

Kurset er et 4-timers kursus, der afholdes søndag d. 29. november 2020 og 
søndag d. 21. marts 2021, begge dage kl. 13.00-17.00, i Østsjællands 
Bridgecenter. 

Kursusafgiften er 250 kr. (inkl. kaffe), og tilmelding kan foretages enten på 
Distrikt Østsjællands hjemmeside, eller ved telefon 23713728. 
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BC3 for turneringsledere (Begynderniveau) 
Er du den der skal betjene BC3 i klubben, eller er du nyuddannet turneringsleder, så er 
dette BC3 kursus lige noget for dig. 
 
Efter endt kursus skal du være i stand til:  

 At oprette og vedligeholde spillere i klubben 
 At klargøre en turnering, både par- og holdturnering  
 At opbygge startlister, herunder indsætte substitutter  
 At opstarte BridgeMate og dermed turneringen  
 At gennemføre turneringen, herunder håndtere rettelser  
 At afslutte en turnering og beregne resultater  
 At rapportere turneringens resultater på hjemmeside. 

 
Du skal medbringe egen pc, og før du kommer på kurset, skal du: 

 Have oprettet BC3, nyeste version 
 Have oprettet BridgeMate Control 
 Du skal medbringe en BridgeMate server (hvis du har) 

 
 
Kurserne inkluderer materialer og let forplejning, og vil alle blive afholdt fra kl. 10.00 til 
17.00. Tilmelding til Bo Ulrik Munch bum@mail.dk eller Per Egelund 
per.egelund@mail.dk 
 

Kurset afholdes søndag d. 15. november 2020, og søndag 14. februar 2021 
begge dage fra 10.00-17.00, i Østsjællands Bridgecenter- 

Kursusafgiften er 300 kr. (inkl. forplejning), og tilmelding kan foretages 
enten på Distrikt Østsjællands hjemmeside, eller ved telefon 23713728. 
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KURSUS FOR TURNERINGSSPILLERE 

Vi måtte grundet nedlukning i forbindelse med CORONA aflyse vores 4. kursus i foråret, 

men nu mener at vi nu er i stand til at gennemføre det aflyste kursus for turneringsspillere.  

Enhver bridgespiller ved, at hvis grundsystemet ikke er på plads, så vil der være store 

muligheder for at gå galt i byen, herunder skabe tvivl om benyttelsen af konventioner. 

Det er også en kendt sag, at spærremeldinger kan være et stærkt værktøj, også når 

modstanderne benytter det, og at det er derfor vigtigt at kunne bruge spærremeldinger 

korrekt, ligesom det er vigtigt at have et godt forsvar, når modstanderne spærremelder. 

Kurset vil blive afholdt: 

27. september 2020, kl. 10.00 – 15.00, på Tigervej 14, 4600 Ølby, Køge 
Prisen er kun 200,- kr. inkl. undervisning, materialer, kaffe og en let frokost. 

10.00 – 12.00 Åbners 1., svarers 1., åbners 2., svarers 2. 
Selvom der er tale om grundlæggende meldeteknik, så er der alligevel både 

faldgruber og muligheder for forbedringer. 

Korrekt håndtering af de indledende meldinger er den væsentligste 

forudsætning for at komme i den rigtige kontrakt. 

12.00 – 12.30  Frokost 

12.30 – 14.30 Spærremeldinger 
Hvordan og hvornår skal vi benytte spærremeldinger, og hvor langt kan vi gå. 

Hvad gør vi, hvis modstanderne spærremelder, og hvordan kan vi udnytte 

dette i vores spilleplan. 

14.30 – 15.00 Spørgsmål og afslutning 

     

Tilmelding til: pirmo@mail.dk eller per.egelund@mail.dk eller Bridge.dk/2200 

 

Der vil blive afholdt yderligere 3 kurser for turneringsspillere, datoer og emner/indhold 
vil blive fastlagt senere. 

Instruktører:  Søren Pirmo  Distrikt Østsjælland 

Olaf Johansen  Distrikt Storstrøm 

Hans Nielsen  Distrikt Storstrøm 
Per Egelund  Distrikt Østsjælland 


