Kort veiledning til frivillige bridgelærere ved kurs på BBO
Vi er veldig glade for å ha dere med som bridgelærere på BBO-kurset. Velkommen!
Vi trenger mange bridgelærere hver kurskveld, og har stor forståelse for at dere ikke har anledning
hver gang.
Sånn rent praktisk: Gi et lite pling til kursleder (NBF kurs) om at dere er tilstede, så vil dere få beskjed
om hvilket bord dere skal gå til/hvem dere skal invitere til å spille.
Vi ber alle bridgelærere om å skrive «Bridgelærer BBO-kurs» i profilen sin når de veileder ved
bordene, slik at deltakerne ser at dette er en person vi har invitert til å kommentere.
Undervisningen starter med ca 40 min teori. Se video, hvordan finne undervisningsbordet. Da trenger
dere ikke å gjøre så mye, annet enn å sporadisk svare på spørsmål fra salen, eller hjelpe noen å
melde seg på spilledelen.
Etter teorien, tar vi 5 min pause for å hjelpe alle å melde seg på spillingen. Vi spiller 8 spill mot
samme par. Spillene passer til dagens tema, og er hentet fra tilsvarende kapittel i Spill Bridge 1. Hvis
dere ikke har boka, kan dere få tilsendt en pdf av boka.
Alle bridgelærere får tildelt hvert sitt bord å veilede ved (f. eks. kan du veilede ved Bord 4?). Dere
finner bordet ved å klikke på
1) Tables (i høyre vertikale meny)
2) Competitive
3) klikke på fanen «running»
4) Søke på NBF
5) Gå til turneringen, og velge riktig bord
I starten kan det være utfordrende å kommunisere med deltakerne, for det er ikke alle som mestrer
chat’en.
Det spilles i ulikt tempo, så for at vi skal unngå «støy» ved bordet/dobbeltkommunikasjon, er det fint
om dere ved hvert bord kan ønske velkommen/takk for i dag.
Start:
-

Velkommen
Presentere seg selv
Be deltakerne si «Hei» eller lignende, slik at du ser at du har kontakt med alle

Underveis:
- Still spørsmål
- Skryt av det som går bra
- Hold dere til dagens tema. Be dem bruke «Angre»-knappen om meldingene går helt galt
(denne finner dere i den blå boksen med tre horisontale streker oppe i venstre hjørne).
- Hvis dere kommer over en deltaker som sliter med teknikken, som dere ikke får kontakt med:
Ta kontakt med NBF kurs, så får dere tlf nr til vedkommende. Ring vedkommende, så løser
det seg som regel.
Slutt:
-

Takk for i dag.

-

Send spørsmål/tilbakemeldinger til foreleser eller marianne@bridge.no .
Det sendes ut et sammendrag av dagens leksjon.
Velkommen igjen neste uke.

Vi er enda i en fase der selve teknikken på BBO er ny for mange. Derfor har vi ikke så høye mål for
kursdeltakerne rent bridgemessig enda. La dem prøve og feile. Gi ros for det som går etter planen, og
kommenter kun feil som er innen dagens fokusområde. Resten får vi se mellom fingrene på.
Dere kan gjerne velge å kommunisere noe til alle ved bordet («Fint spilt å trekke ut trumfen med en
gang» «Husker dere hva utspill av en konge lover?» og noe i privat chat til deltakerne («Hvordan
tenker du nå – har dere nok til utgang eller ikke?»
Deltakerne er utrolig takknemlige for den veiledningen de får. Den gjør læringsutbyttet mye høyere
for dem. Det er en hyggelig oppgave, som vi håper så mange som mulig kan ta på seg de søndagene
det passer.
Ta kontakt med marianne@bridge.no / 90789070 dersom du lurer på noe i forbindelsen med
oppgaven som bridgelærer ved online bridgekurs på Bridge Base Online.

