Turneringslederkursus Brush Up. Søndag d. 24. marts 2019.
Sted: Abildvej 1A, 1.tv, Svendborg
Tidspunkt: 9.30 – 17
pris: kr 400, inkl. forplejning.
Tilmelding på: mbridge.dk/4500
Målgruppen vil være nogle der:



Mindst én sæson har være turneringsleder, evt. som føl hos en mere rutineret
turneringsleder
Har et minimum af rutine i at slå op i den røde lovbog

På selve dagen vil jeg kunne rette en del ind mht. niveau, indhold mv. hvis det store flertal af
deltagerne er enige heri.
Der vil være ca. 10 øvelser i grupper som dagen bygges op omkring. Her vil I på skift skulle øve
jer i at være turneringsledere og på skift overvære hvordan jeres kolleger takler dette.
Emnerne dækker store dele af det der gennemgås på modul 1, 2 og 3, og som ellers er
berammet til 3 hele dage.
For at I har mulighed for at forberede jer, hvis I har tid, lyst, behov mv. så får I her de emner og
paragraffer jeg bla. kommer igennem i løbet af dagen:
Strafkort – store og små: § 50
Kulørsvigt – etableret og ikke etableret: § 6 1-64
Udspil uden for tur: § 53-55
Ændring af melding: § 25
Utilstrækkeligt bud: § 27
Melding uden for tur: § 29 – 32
Tilsvarende melding: § 23
Udspilsbegrænsninger: § 26
Et spillet kort: § 45-46
Specielt de med fed markerede paragraffer er pr 1. sept. 2017 helt nye (§ 23) eller ændret totalt i
fht. tidligere (den grønne lovbog ). Da de samtidigt meget ofte dukker op på klubniveau er det
væsentligt at kende de nye love her.
Det var en ordentlig mundfuld og det giver næsten sig selv, at vi ikke kan nå at gennemgå alle
emner og paragraffer fra a-z, så en vis forberedelse fra jeres side vil være en stor fordel. Der vil
også til sidst på dagen, være afsæt plads til at I kan spørge om hvad som helst.
Husk alle at medbringe den røde lovbog fra 2017, da denne bog jo er hele omdrejningspunktet
for kurset.
Tag gerne kontakt til underviseren: Jørn Plet, mobil 2334 6981, mail: plet@c.dk, hvis du er i tvivl
om kurset er noget for dig.

