Indbydelse til BADMINTON DOMMERKURSUS.
Alle mellem 16 og 60 år kan blive badmintondommer.
Hvis du gerne vil opleve badminton på højt niveau, har en hurtig opfattelsesevne, en god stemme og kan
træffe en beslutning – så bliv badmintondommer.
Vi indbyder til et kursusforløb, hvor man laver et støttet hjemmestudie, inden vi mødes til prøven.
Efter tilmeldingen modtager du nogle henvisninger til de relevante links i regelsættet, og samtidig vil du blive
tilknyttet en vejleder, der vil svare på dine spørgsmål.
I kursusforløbet får du mulighed for at øve dig på nogle testprøver. Kurset er delt op i 2 afdelinger:
1. TEORI:
Lørdag den 13. november 2021 kl. 09.00 - ca. 14.00 afholdes den teoretiske del med ”spørgetimer” efterfulgt
af en skriftlig prøve i Ry Hallerne.
2. PRAKSIS:
Lørdag den 27. november 2021 kl. 09.00 - ca.16.00 afholdes den praktiske prøve (stigeprøven) i forbindelse
med en åben ungdomsturnering i Silkeborg.
Efter bestået prøve kan man dømme ungdomsrækker og senior op til M-rækken.
Kravet til en uddannet dommer er minimum 5 udkald i hver sæson – heraf minimum 1 som
turneringsdommer.
Du får betalt din transport, dine diæter og en skattefri godtgørelse ved hvert udkald.
Tilmelding og betaling skal ske på BadmintonPlayer vælg ”Tilmeld turnering” og søg på datoen 10-10-2021
(sæson 2021/2022) senest den 10. oktober 2021.
Du vil derefter modtage yderligere information og materiale.
Pris for kurset er kr. 1000.
Med sportslig hilsen
BADMINTON
Jylland og Fyn

SPECIALT TIL DE FYNSKE KLUBBER UNDER BADMINTON FYN.
Badminton Fyn vil gerne gøre en ekstra indsats, for at få uddannet flere fynske badminton dommere.
Derfor er det besluttet at når man tilmelder sig ovenstående dommerkursus, så vil Badminton Fyn invitere dig
til et infomøde torsdag den 21. oktober 2021 kl. 16:00 hvor den fynske dommeransvarlige, Poul Bøgebjerg vil
informere meget mere om hvad det vil sige at være dommer.
Dette infomøde afholdes i Odense Idrætshal, samme sted som der afholdes Denmark Open, så når infomødet
er slut, har I en ståplads billet, så I kan se verdensklasse badminton.
I skal kontakte Martin Andersen senest 10. oktober 2021 for at tilmelde jer til infomødet den 21. oktober.
Martin kontaktes på mail mansvendborg@gmail.com eller mobil 21 72 09 55
Desuden betaler Badminton Fyn for ovenstående dommerkursus.
Når dommerkurset er overstået og bestået, skal I sende en kopi af dommerbevis, kopi af tilmeldingsgebyret
og info om hvilket kontonummer deltagergebyret skal overføres til.
Dette sendes til fjerbold@gmail.com (Lars Lyskjær Kasserer Badminton Fyn)

