
Invitation til: 
Dommer- &  
Listefører- 
kursus 2019
Kære dommere og listeførere,

Officialudvalget vil hermed invitere jer til dommer- og listeførerkursus 2019.

Sted:  
Næsbylund Kro og Hotel Aps
Bogensevej 105
5270 Odense N

Tid & Dato: 
Lørdag den 7. september 2019 kl. 12:00 til søndag den 8. september 2019 kl. 12:00

Program (for dommerne):

Der tages forbehold for ændringer i programmet, og programmet for listeførerne tilgår enten 
senere eller modtages på dagen, dog ligger spisetiderne og mødetiderne fast.

Dag Tid Begivenhed

Lørdag 12:00 Ankomst  

Lørdag 12:00-12:45 Frokost

Lørdag 12:45-14:00 Introduktion - Gennemgang af bryderegler

Lørdag 14:00-14:30 Indkvartering

Lørdag 14:30-16:00 Bryderegler fortsat med videomateriale

Lørdag 16:00-16:15 Pause med eftermiddagskaffe

Lørdag 16:15-18:15 Bryderegler fortsat med videomateriale

Lørdag 18:30-19:30 Aftensmad - 2-retters menu

Lørdag 19:30-? Socialt samvær

Søndag 07:30-09:00 Morgenmad, udtjekning af værelser

Søndag 09:00-10:30 Videoprøve og skriftlig prøve i bryderegler

Søndag 10:30-10:45 Pause med formiddagskaffe

Søndag 10:45-11:45 Gennemgang af prøver

Søndag 11:45-12:00 Afslutning - Tak for denne gang



Tilmeldning og betaling: 
Tilmelding foregår via klubmodul senest lørdag den 24. august 2019.
OBS: Tilmelding er bindende!

Det forventes, at der deltages ved kurset, hvis man fortsat ønsker at være aktiv dommer eller 
listefører.

 
Pris:
kr. 500,- pr. deltager

Prisen inkluderer overnatning samt fuld forplejning i kursusdøgnet.

Betaling foregår via klubmodul.

Gode idéer?
Har du kommentarer eller gode idéer til kurset, er du velkommen til at skrive eller ringe til Thomas 
Hyllegaard, tlf: 20 47 50 47 eller bryderen@gmail.com. Dog senest 2 måneder før kurset. 

Diverse:
Prøverne danner grundlag for om dommerkandidaterne kan rykke op, dette dog ikke uden en 
praktisk godkendelse. 

Hvis I har mulighed for at medbringe smartphone og/eller tablet, vil det være rigtig fint, da vi 
planlægger at bruge det i undervisningen. Vi forventer også at I medbringer bryderreglerne som 
opslagsværk, enten elektronisk eller udskrevet.

Vi ser frem til at se jer alle!

Med Venlig Hilsen
Officialsudvalget


