
Turneringsplanlægning – beskrivelse af kursets indhold 
 

 
Hvorfor nu det?  
Kan klubberne ikke planlægge deres turneringer? 
Gør klubberne det ikke rigtig? 
Har der været ønsker fra klubberne om noget sådan?  
Er det overhovedet nødvendig? 
 
På DBf’s tidligere turneringslederkurser, var der indlæg 
omkring turneringsplanlægning. 
Skævheder i turneringer blev regnet ud, der blev konstrueret skifteplaner og gennemgået 
forskellige turneringsformer - fordele og ulemper. 
Disse emner indeholder TU-lederkurserne ikke mere, ej heller udregningsmetoder og værktøjer til 
TU-lederen for rettelser i f.eks. BridgeCentralen. 
 
DBf tilbyder kurser i BridgeCentralen, så den side er på plads, men planlægning af turneringer og 
gennemgang af turneringer findes ikke. 
 
Så på baggrund af DBf’s tidligere kurser og ønske fra nogle klubber, tages emnet op igen. 
 
Nej, klubberne kan godt planlægge og afvikle turneringer. Mange ønsker dog nogle andre 
turneringer på programmet – det kan godt blive lidt kedeligt i længden, hvis man altid spiller den 
samme turnering, med det samme startnummer, og har ”kaffepause” med det samme andet par 
hver uge. 
 
Hvad indeholdt et sådan kursus så? 

• formålet var at gennemgå forskellige aspekter i forbindelse med turneringsplanlægning, 
• det kunne virke som inspiration, når klubbens turneringsprogram planlægges, 
• måske kan det medvirke til at gøre medlemmernes oplevelse af klubbens turneringer 

større, 
• og dermed medvirke til at knytte dem mere til klubben. 

 
Det er på ingen måde formålet at ensrette klubbernes turneringer, så alle bliver ens. 

• alle klubber har deres eget særpræg, 
• og det er kun en fordel, at der er forskelle inden for de bridgetekniske rammer i valg og 

afvikling af turneringerne, 
• det kommer medlemmerne til gode, 
• i den sidste ende er det meningen, at vi skal have det sjovt med at dyrke vores sport. 

 
Hvad bliver gennemgået? 

• Balance i turneringerne. 
• Retfærdigheden, op-/nedrykning, mange/få spil i turneringerne, ”eksotiske 

udregningsmetoder”, substitutter, spilletid og brugen af turneringsleder. 
• Forskellige turneringsbegreber, Howell, Mitchell …… 
• Afkortede og forlængede turneringer. 
• Holdturneringer og parturneringer med holdudregning. 
• Gruppearbejde med opgaver på tværs af klubberne. 

 
 
 


