Välkommen
till
Hallands Bridgeförbunds

UTBILDNINGSDAGAR
Onsdagarna 20 och 27 augusti 2014 i Varberg
Här nedan finner Du uppgifter om
kursutbud
avgifter
program och tider
kontaktpersoner
Samtliga kurser äger rum i BK Albrekts lokaler, Varberg.

KURSUTBUD
Onsdagen 20 augusti (18:00 – 21:30)
Bridgelärarseminarium
Ledare:
Deltagare:
Mål:

Roger Wiklund & Jan Malmström
Bridgelärarna i Halland
Här byter vi bridgelärare erfarenheter inför
kursverksamheten 2014/2015. Roger ger tips och råd
samt presenterar SBFs utbildningsaktiviteter.

Tävlingsledare Steg 1 – etapp 1
I år har vi delat upp denna utbildning på 3 gånger. Onsdagarna 20
och 27 augusti samt lördagen den 27 september.
Ledare:
Britt-Marie Warborn
Mål:
Att genomföra en bridgetävling och vara tävlingsledare på
klubbnivå. OBS! Ruter ingår inte i utbildningen.
Omfattning: Information om olika tävlingsformer, hur en tävling räknas
ut och våra vanligaste domslut.
Etapp 1 handlar om våra vanligaste domslut
Förkunskaper: Allmänt intresse för bridge och dess tävlingsverksamhet
Övrigt:
Om Du som bridgespelare är intresserad av vilka regler
som gäller kan Du delta i etapp 1 och etapp 2.
Blivande tävlingsledare har förtur.

Ruter, Spader och BridgeMate
Lärare:
Mål:

Per Sintorn
Att förkovra sig i beräkningsprogrammet Ruter inkl
BridgeMate och Spader
Omfattning: Ruterprogrammets användning vid olika tävlingsformer.
Hantering av BridgeMate och dess programvara.
Hantering av Spader för administration av tävlingar mm
Förkunskaper: De grundläggande kunskaperna om Ruter och Spader.

Onsdagen 27 augusti (18:00 – 21:30)
Seminarium för medarbetare i Bridgeutbildning
Ledare:
Deltagare:
Mål:

Roger Wiklund & Jan Malmström
Medarbetare vid utbildningar
Roger & Janne ger tips och råd om vad Du som
medarbetare ska tänka på för att det ska bli en lyckad
nybörjarkurs.
Vi delar också med oss om våra erfarenheter.

Tävlingsledare Steg 1 – etapp 2
Se ovan
Ledare:
Mål:

Britt-Marie Warborn
Att genomföra en bridgetävling och vara tävlingsledare på
klubbnivå. OBS! Ruter ingår inte i utbildningen.
Omfattning: Information om olika tävlingsformer, hur en tävling räknas
ut och våra vanligaste domslut.
Etapp 2 handlar om våra vanligaste domslut
Förkunskaper: Allmänt intresse för bridge och dess tävlingsverksamhet
Övrigt:
Om Du som bridgespelare är intresserad av vilka regler
som gäller kan Du delta i etapp 1 och etapp 2.
Blivande tävlingsledare har förtur.

Fortsatt planering av utbildning under hösten 2014.
Lördagen den 27 september (10:00 – 16:00)
Tävlingsledare Steg 1 – etapp 3
Ledare:
Mål:

Britt-Marie Warborn
Att genomföra en bridgetävling och vara tävlingsledare på
klubbnivå. OBS! Ruter ingår inte i utbildningen.
Omfattning: Information om olika tävlingsformer, hur en tävling räknas
ut och våra vanligaste domslut.
Etapp 3 handlar om olika tävlingsformer, beräkningar,
praktiska träningar som tävlingsledare och ett avslutande
prov.
Förkunskaper: Allmänt intresse för bridge och dess tävlingsverksamhet
Övrigt:
En förutsättning för denna utbildning är att Du har
deltagit i etapp 1 och etapp 2 eller att Du redan är
utbildad steg 1 tävlingsledare och vill ha lite repetition.
Blivande tävlingsledare har förtur.

Helgen den 18 och 19 oktober (SBFs utbildningshelg)
Här planeras följande utbildningar:
 Tävlingsledare Steg 2
 Simuleringsövningar för tävlingsledare Steg 1 och 2.
 Presentation av nyheter i Ruter

KURSAVGIFTER
Kursavgift för HBFs medlemmar: Ingen
Kursavgift för övriga:
 TL steg 1: 250:- per person
 Etapp 1 och etapp 2: 100:- per person/gång
 Bridgelärarseminarium: 100:- per person
I kursavgiften ingår:
Utbildningsmaterial dock ej kursböcker
Dessutom tillkommer kostnaden för
Kaffe m. tilltugg
Kontaktpersoner
Jan Malmström
Leif Eskelid

070-536 94 54
070-588 71 48

janne.malmstrom@telia.com
leif.eskelid@telia.com

ANMÄLAN
Anmälan görs på HBFs hemsida senast 3 dagar före utbildningsaktivitet
eller till janne.malmstrom@telia.com.
PS. Om Du är intresserad att spela bridge på eftermiddagen (onsdagen
den 20 eller 27 augusti), kan jag ordna en liten matbit mellan spelet och
utbildningen till självkostnadspris. Spelet börjar kl 13:30 och vi har som
alltid en frispelare. DS

