Regelverk och information om Tävlingsledarlicenser
Utbildningar

Krav/förändringar av licenser

Följande utbildningar finns till förfogande:
Utbildning

Arrangör

Tidsperiod

Steg 1
Steg 2

Dfb
Dfb

Vid behov
Vid behov

Steg 3
Steg 3 – Elitseminarium
Steg 4 – Internationellt

SBF
SBF
EBL

Jämna år
Udda år
Vart tredje år

Allt material beställs från kansliet för genomförande av utbildningar. SBF försöker om möjligt ställa utbildare till förfogande,
dessa kostar 2000:-/utbildning.
Steg 1 och 2 är normalt en tvådagarsutbildning. Steg 3 är om
tre dagar, Elitseminarium om 2 dagar och Steg 4 min. fyra dagar.

Nivåer

Följande nivåer kan man ha på sin licens:
Licens

Krav

Prov

Steg 1
Steg 2

Steg 1 utb
Steg 2 utb

Teori
Teori + Simuleringar

Steg 3
Steg 3 – Elitsem.
Steg 4 – Int.TL
Steg 4 - Int. EBL TL

Steg 3 utb
Steg 2 utb *
EBL utbildning
EBL utbildning

Teori + Simuleringar
Teori + Simuleringar
Teori + Simuleringar

Tävlingsledare som genomgår utbildning och blir godkänd uppgraderas så snart utbildningen blivit rapporterad till kansliet av
ansvarig utbildare. Samtliga tävlingsledare finns registrerade via
http://www.svenskbridge.se/e107_plugins/tdirector/tdirectors.php.
* Steg 3 - Elit utses och revideras årligen av SBF tävlingskommitté. De som nått nivån rekommenderas delta vid Steg-3
utbildningar och seminarier, där de också kan komma att
fungera som kursledare vid dessa.

För att behålla sin licens krävs att man är aktiv, sett över årlig
basis.Varje tävling som rapporteras via hemsidan eller Ruter
registreras. Det är därför viktigt att man fyller i rätt tävlingsledare vid rapport av tävlingen.
Licens

Vad får man döma?

Steg 1 Bronstävlingar samt
vår- och höstsilver.
Steg 2 Silvertävlingar, SM/DM
kval och allsvenskan
div. 3 och 4.
Steg 3 Guldtävlingar, SMlag semifinaler och
Allsvenskan Elitserien,
Superettan och div 2.
Elit
Allt.
Instr. Beror på vilken licens
man har.

Följande västar är framtagna:
• TL Guld, steg 3*
• TL Silver (kan köpas av de som har
Steg 2-licens)
• TL Brons (kan köpas av de som har
Steg 3-licens)
• Funktionär
* Västen delas ut gratis som premie
från SBF till de som lyckats ta sin Steg
3-licens.

Minst 3 klubbtävlingar.
Minst 1 silvertävling eller
10 klubbtävlingar.
Minst 2 silvertävlingar eller
högre alt. 1 guld eller 1
silver och minst 10 klubbtävlingar.
Inget aktivitetskrav.
Hålla minst 1 utbildning
per år.

Med år ovan avses hela verksamhetsåret från 1/9 till 31/8.
Systemet nollställs och tävlingsledare som inte varit aktiva
under perioden flyttas ned en nivå. För att återfå sin gamla
eventuella högre nivå måste man genomgå förnyad utbildning.

Ersättningar

Svenska Bridgeförbundet föreslår följande ersättningsnivåer
(efter skatt) till de tävlingsledare som dömer sanktionerade
tävlingar om mästarpoäng.
Utb. nivå

Bronstävling

Silvertävling

Guldtävling

Steg 1
Steg 2

100
120

800

-

1000
1000

1500
2000

Steg 3
150
Steg 3 Elit 150

Västar till Bridgefunktionärer
Västar för våra funktionärer finns
att beställa för alla funktionärer på
klubbnivå.

Min.krav för att behålla licens

Framsidan på västen har SBF:s logotype
broderat.
Ryggen har texten TL eller Funktionär,
med guld för guldlicens, silver för silver
och brons lite mera åt det bruna hållet.
Västen är blå/svart. I övrigt liknar den
en fiskeväst och är full med praktiska
fickor för allt från anteckningsmaterial till
lagböcker, pennor, telefoner mm.
Priset på västarna är 350 kronor. För
frågor och beställningar kontakta
Bridgeförlaget 020-52 13 13 eller
order@bridgeforlaget.se.
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