Utbildningsplan för Bridgen
APRIL 2006
Utbildning är Bridgens ryggrad. Att utbilda och vidareutbilda nya spelare i Bridge är
mycket viktigt. Något som är lika vikigt är att utbilda våra funktionärer. Idrotten har
länge arbetat med Stegutbildningar, något som vi i Bridgen nu kommer att ta efter.

Det viktiga är att våra funktionärer känner att
utbildning är värt något. Därför är det naturligt att
dela in utbildningarna i Steg och sätta ett namn på
dem.

STEG 2, TÄVLINGSLEDARE SILVER

Är ett krav för alla som ska vara verksamma som
tävlingsledare för en silvertävling. Exempelvis
distriktens finaler.
Utbildningen är på 1-2 dagar och kan hållas på
distriktsnivå. Efter godkänt teoretiskt prov ska även
ett praktiskt prov genomföras med
distriktstävlingsledaren.
Utbildning sker på distriktsnivå.

Syftet med Stegen är att det finns en naturlig
vidareutbildning för våra funktionärer. När
tillräckligt många anser att det bör finnas
ytterligare ett Steg tas dessa fram.
Vi kommer tillsammans med
distriktsutbildare och SISU
Idrottsutbildarna att erbjuda
attraktiva utbildningar på alla nivåer.

STEG 3, TÄVLINGSLEDARE GULD

Tävlingsledare

STEG 4, TÄVLINGSLEDARE INSTRUKTÖR

För de som ska döma guldtävlingar.
Utbildningen är på 2 dagar.
Efter godkänt teoretiskt prov ska även ett praktiskt
prov genomföras.
Utbildning hålls på riksnivå.

För de som ska utbilda brons-, silver- och
guldtävlingsledare.
Utbildningen är på 2 dagar.
Kräver kunskaper motsvarande Steg 3.
Utbildning hålls på riksnivå

SPELLEDARE

De som är tävlingsledare på klubben utan varken
utbildning eller licens är Spelledare.
STEG 1, TÄVLINGSLEDARE BRONS

Denna utbildning riktar sig till de som vill förkovra
sig som tävlingsledare på klubben.
Utbildningen är på 2 dagar. Att vara verksam som TL
kräver att man kan Ruter. Därför rekommenderar vi
att en Ruterutbildning erbjuds för alla som går denna
utbildning.
Utbildning sker på klubb- och distriktsnivå.

STEG 5, TÄVLINGSLEDARE ELIT

Upplägg för de tävlingsledare som är, eller ska vara,
verksamma på förbundets SM-tävlingar, Allsvenskans
två högsta divisioner samt större guldtävlingar. Är
tänkt som en tvådagarsutbildning i seminarieform.
FSB kräver att man har gått steg 4 för att få gå denna
utbildning.
Utbildning hålls på riksnivå.
STEG 6, TÄVLINGSLEDARE INTERNATIONELL

Genomförs av EBL.
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Ruteranvändare

Spaderadministratör

RUTERANVÄNDARE

SPADERADMINISTRATÖR

De som använder Ruter och saknar utbildning
är användare.

De som administrerar Spader och saknar
utbildning är administratörer.

STEG 1, RUTERANVÄNDARE KLUBB OCH DISTRIKT

De som vill förkovra sig i programmet Ruter samt få
några tips om hur man bäst utnyttjar programmet.
De som gått förbundets Ruterutbildning.
Utbildningen är på 6-8 timmar. Dokumentation hittar
du på hemsidan.
Utbildning hålls på klubb- och distriktsnivå.

STEG 1, SPADERADMINISTRATÖR KLUBB OCH
DISTRIKT

De som vill lära sig att administrera klubbens hemsida
i Spader.
Utbildningen är på 4-6 timmar. Dokumentation hittar
du på hemsidan.
Utbildningen hålls på klubb- och distriktsnivå.
STEG 2, SPADERADMINISTRATÖR AVANCERAD

STEG 2, RUTERANVÄNDARE AVANCERAD

För de som vill fördjupa sig ytterligare i Ruter.
Moment som serietävlingar, flera grupper,
Bridgemate, barometer, aktuell ställning, uppdatering
av register med alla adressuppgifter mm.
Är en påbyggnadsutbildning under en dag.
Utbildning hålls på distriktsnivå.

För de som vill ytterligare fördjupa sig i Spader.
Moment som hur man använder andra egentillverkade
moduler på ett bra sätt i Spader och hur man anpassar
utseendet ännu mer.
Är en påbyggnadsutbildning.
Utbildningen hålls på distrikts- och riksnivå.

STEG 3, RUTERINSTRUKTÖR

STEG 3, SPADER INSTRUKTÖR

För de som ska utbilda Ruteranvändare på klubb- och
distriktsnivå.
Kräver kunskaper motsvarande Steg 2.
Utbildningen hålls på riksnivå och är på två dagar.
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För de som ska hålla Spaderutbildning på klubb- och
distriktsnivå.
Kräver kunskaper motsvarande Steg 2.
Utbildningen hålls på riksnivå och är på två dagar.
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Bridgelärare

Klubbfunktionärsutbildning
FUNKTIONÄR

De som är verksamma som funktionär utan
utbildning.

KURSLEDARE

STEG 1, KLUBB- OCH DISTRIKTSFUNKTIONÄR

Förbundets utbildning med massor av värdefulla tips
och idéer hur du arbetar i en klubb. Moment med
styrelsearbetet, stadgar, årsmöten och klubbfesten. Är
tänkt på 2-3 dagar.
Utbildning hålls på klubb- och distriktsnivå.
STEG 2, STYRELSEUTBILDNING (SISU)

För hela styrelsen. Ordförande, sekreterare, kassör
och ledamot. SISU Idrottsutbildarna har dessa
utbildningar över hela landet. Man går igenom vilka
roller man har i en styrelse. Hur man arbetar på ett
effektivt sätt.
Utbildning hålls på klubb- och distriktsnivå.

De som inte gått
utbildning
arrangerad av
förbundet men
är verksam som
bridgelärare.

en

STEG 1, BRIDGELÄRARE GODKÄND

För de som vill få ett grepp om bridgemetodik,
pedagogisk värdegrund är detta en bra start.
Ersätter tidigare brevkursen.
Utbildningen sker på klubb- och distriktsnivå.
STEG 2, BRIDGELÄRARE UTBILDAD

För de som vill bli tryggare i sin utbildningsroll.
Utbildningen är på 3-4 dagar och hålls på riksnivå
under utbildningsveckan i november varje år.

STEG 3, KLUBBUTVECKLING (SISU)

Den självklara utbildningen för en klubb i utveckling.
Arrangeras av SISU Idrottsutbildarna på regional nivå
runt om i landet.
Utbildning hålls på klubb- och distriktsnivå.

STEG 2, JUNIORBRIDGELEDARE UTBILDAD

En längre utbildning på 3 dagar som påminner om
tidigare CUL-kurser på 80- och 90-talet. Vänder sig
till de som ska arbeta med juniorer lokalt.
STEG 3, BRIDGEGYMNASIELÄRARE UTBILDAD

STEG 4, KLUBBFUNKTIONÄRSINSTRUKTÖR

För de som ska utbilda klubbfunktionärer på klubboch distriktsnivå.
Utbildningen är på 2 dagar och hålls på riksnivå.
Kräver kunskaper motsvarande Steg 3.

För de som ska hålla utbildning på gymnasiet 100
poäng. Kräver förkunskaper från Steg 2 eller
motsvarande pedagogiska kunskaper som en behörig
gymnasielärare har.
STEG 3, BRIDGELÄRARE DIPLOMERAD

STEG 5, EBL – TEKNIK

De som gått och klarat en diplomeringskurs samt
blivit godkända i såväl teoretiskt som praktiskt prov.
Kräver kunskaper motsvarande Steg 2.
Diplomering kan ske över hela landet.

Hur man använder sig av tekniska lösningar.

STEG 4, BRIDGELÄRARINSTRUKTÖR

Kräver kunskaper motsvarande Steg 3. För de som
ska utbilda bridgelärare steg på klubb- och
distriktsnivå.
STEG 5, BRIDGELÄRAREXAMINATÖRER

Personer med pedagogisk utbildning i grunden och
som varit aktiva som bridgelärare under längre tid.
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