NBF HELGELAND
I SAMARBEID MED
NBF, MO BK OG BÅSMO BK
INVITERER TIL BRIDGELÆRERUTDANNING.
SCANDIC MEYERGÅRDEN, MO I RANA,
10-13. MAI 2018
Rekrutteringsprosjekt i nord.
I 2018 gjennomføres tidenes største
rekrutteringsprosjekt i regi av NBF
Helgeland. 3000 skoleelever på Helgeland
skal få bridgeundervisning i skoletiden og
tilbud om å spille juniorbridge på fritiden. I
den forbindelse er det nødvendig å utdanne
bridgelærere som kan være med på
gjennomføringen.

Åpent for hele Norge.
Vi ønsker at det skal settes i gang
rekrutteringsaktiviteter på flere steder og
inviterer derfor bridgespillere fra hele landet
til å delta på kurset.

Svært billig.
I og med at vi mottar offentlig støtte til vårt
prosjekt kan vi tilby en pakke hvor kurs,
overnatting og mat blir gratis om man senere
benytter seg av tilegnet kunnskap og deltar
som kursholder i tiden etter kurset.

NM-finalen arrangeres samtidig
Scandic Meyergården vil være fylt med
bridgerelaterte aktiviteter denne langhelga.
Finalen i NM klubber går av stabelen,
bridgelærerutdanning, nybegynnerkurs og
nybegynnerturnering, samt
Jubileumsturnering som spilles på kveldstid. I
tillegg vil det være sosiale aktiviteter og
jubileumsmiddag lørdag kveld. Programmet
for bridgelærerutdanningen er tilpasset slik
at deltakerne kan spille
jubileumsturneringen. Vi lar til og med
kursdeltakerne spille denne 3-dagers
forbundsturneringen gratis.

Program
Torsdag 10.05 (kristi himmelfartsdag)
09.00-10.00:
10.00-13.00:
13.00-13.45:
13.45-18.00:
18.00:

Åpning, informasjon, briefing
Observasjon/assistenter lynkurs
Lunsj
Diverse tema
Middag

Fredag 11.05
09.00-13.00: Diverse tema
13.00-13.45: Lunsj
13.45-15.00: Planlegging av kurs
15.00-18.00: Praktisk øving / holde kurs
18.00:
Middag
Lørdag 12.05
09.00-10.00: Planlegging av kurs
10.00-13.30: Praktisk øving / holde kurs
13.30-14.30: Lunsj
20.00:
Jubileumsmiddag
Søndag 13.05
09.00-10.00: Forberede nybegynnerturnering
10.00-13.00: 1-1 veiledning under turnering
13.00-13.30: Evaluering, avslutning
13.30:
Lunsj/premieseremoni
Endringer i programmet kan forekomme

Kursledere
Kurset ledes av Anita Karlsen og Lars Arthur
Johansen. Marianne Harding og Kurt Ove
Thomassen bidrar også.

Påmelding/priser
Ved påmelding betales kr. 1.500,- som
refunderes av NBF når deltakeren selv holder
kurs for første gang. Vi oppfordrer klubbene
til å betale dette beløpet, da det vil forplikte til
igangsettelse av kurs.
Følgende inngår i kurspakken:
4 netter i enkeltrom på Scandic Meyergården
4 lunsj (tor,fre,lø,sø)
2 middag (torsdag og fredag)
Jubileumsmiddag (lørdag)
Deltakelse jubileumsturnering
Påmelding på epost: baasmobk@pronet.no
Eller via bridge.no. Ved spørsmål ring gjerne
Kurt Ove Thomassen: 90 66 60 41
Om man ønsker oppgradering til dobbeltrom,
kan dette bestilles for kr 800,-. (mat og
spilleavgift er ikke inkludert for person nr 2)
*Prisen forutsetter at kurset gjennomføres i sin helhet, i
motsatt fall vil man bli fakturert for ordinær pris for
hotell, mat og spilleavg.

