
 

 
Distrikt Nordjylland 

 

Distriktet ønsker, at tilbyde vore medlemmer i Nordjylland, at du kan deltage, hvis 
du ønsker, at få øget din viden i turneringslovene, og se mere på Bilaget 

 
I samarbejde med Tonny Hessel indbyder Distrikt Nordjylland til første kursus i 
turneringsledelse. Kurset er for dig, der ønsker, at mere viden om reglerne. Kurset vil have 
fokus på de lovbrud under spillet, som bridgespillere ofte støder på. 
 
 Du kan også finde ud, om en turneringsleder uddannelse er noget for dig.  
 

 
Uregelmæssigheder under spilleperioden. 
 
På vedlagte bilag belyses de eksempler, som der vil blive gennemgået. 
Bemærk også, at der inden kurset kommer opgaver, som du prøver kræfter med inden 
kurset. Relevante lovparagraffer vil selvfølgelig blive gennemgået kurset 
 
Der er kommet nyt med den sidste revision af turneringslederhåndbogen. 
 

 
Distriktet har efter dialog med klublederne valgt at turneringslederuddannelsen deles op, 
så især de første to moduler sigter bredere, og det er muligt for dig, at deltage i det tema, 
som interesserer dig.  
 
Tidspunkt:   Lørdag. Den 16. november kl. 10.00 – 17.00 
. 
Undervisning:  Brovst Sport og Kulturcenter, Damengen, 9460 Brovst 
 
Tilmelding:   Senest søndag d. 3. november 2019: Online via hjemmesiden.  
 
Pris:  350,- kr. per person inkl. Fri kaffe/the og en bolle ved mødestart, 

frokost samt kage til eftermiddag.. 
 
Betaling:  Skal ske samtidig med tilmelding til distriktets konto nummer: 

9044 0001793616   Skriv dit navn i feltet med besked til modtager 
 
Spørgsmål kan stilles til Tonny Hessel på tlf.  23964419 og til Kurt Als på tlf.  42220799 
 
Med venlig hilsen 
Distrikt Nordjylland 
 
Kurt Als 



 

 
 
 
 
 
Kursus, den 16. november: Uregelmæssigheder under spilleperioden 
 
Turneringslederens pligter og beføjelser (lovbogens § 81-85) 
Udspil 

 Hvornår er et kort spillet 

 Ændring af udspil 

Udspil uden for tur 

 Strafkort 

Kulørsvigt 
Ubeføjede oplysninger 

 Hvem/hvornår må der spørges 

 Tøvesituationer 

 Makkeraftaler 

Krav/afgivelse af stik 
Kurset indeholder såvel teori som praktiske øvelser. 

Ca. en uge før kurset modtager kursisterne pr. mail nogle eksempler på 
uregelmæssigheder som kunne være hentet fra en spilleaften i enhver dansk bridgeklub. 
Det forventes, at kursisterne har forsøgt at løse/dømme problemerne. 

I øvelserne vil man komme rundt i lovbogens § 41-71. 

Distriktet ønsker, at tilbyde medlemmer i Nordjylland, at de kan deltage for at 
opfrisket eller få øget deres viden i turneringslovene, og det er hensigtsmæssigt, at 

 du har spillet bridge i en klub i 2-3 år, og har kendskab til de mest 

grundlæggende forhold omkring spillet, hvilket lovbogen tager udgangspunkt i. 

 du er motiveret for at få et godt kendskab til (relativt svært tilgængeligt) "tungere" 

lovstof 

 du er motiveret for, at anvende den tilegnede viden om turneringslovene 

fremadrettet, hvor det etiske også er en væsentlig del af spillet. 

 du medbringer lovbogen 
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