
Møte i rekrutteringsutvalg 24.08.09 
 
Tilstede: Eva Flått, Ragnar Davidsen, Oddbjørn Dyrkorn og Aslaug Tinglum 
 
Sak 1 Bridgelærerkurs 
Eva og Aslaug ga en kort orientering om bridgelærerkurset vi deltok på i sommer på 
Lillehammer. Positive erfaringer. 
Fra kretsen deltok, i tillegg til de ovennevnte: Per Arne Flått, Odd Rauø, Jonny Sørensen og 
Pål Dahl, veldig bra! I tillegg deltok 3 i fjor. Utfordringa blir å få utnyttet den ressurs dette 
representerer. 
 
Sak 2 Kursprogram 
18. og 19. September arrangerer kretsen klubbledermøte og kurs i rekrutteringsarbeid, NBF’s 
dataprogrammer (Spar-10 og bridgemate) og turneringsledelse. 
Program for rekrutteringsarbeid: 
Fredag kl 18.00 – 20.00 Foredrag/orientering v/Marianne Harding , rekrutteringsansvarlig i 
NBF. 
 Kl 20.00 Middag 
 Kl 21.30 Bridgeturnering 
Lørdag kl 09.30 – 11.30 Gruppearbeid  
 Kl 11.30 – 12.30 Framlegg av gruppearbeid i plenum 
Eva utarbeider oppgaver til gruppearbeid ut fra følgende problemstillinger: 
Hvordan få tak i kursdeltagere. 
Hvordan holde kurs. 
Hvordan beholde kursdeltagerne. 
Hvordan forplikte resten av klubben 
 
Eventuelt 
Kurs lokalt.  
Siste del av møtet ble brukt til å diskutere og komme fram til en avtale om å starte kurs på 
Skage, der Namsos Bridgeklubb forplikter seg til å stille med lærere/assistenter ved behov. 
 
Eva har bestilt materiell fra NBF og gjort avtale om lokale på Frivillighetssentralen (gamle 
aldersheimen på Skage) 
Har planlagt å delta på Skagedagene 5. September og arrangere ”lynkurs” etterpå med 
oppslag i NA. Kursstart tirsdag 22.september, annonseres i NA x 2. 
 
Følgende avtalt: 
Kurset arrangeres ut fra de prinsipper vi fikk lært på Lillehammer, d.v.s. med lærer og 
assistenter. Kurset arrangeres i fellesskap mellom Overhalla og Namsos. Eva og Per Arne 
starter. Medlemmer fra Namsos stiller når Namsos-mesterskapet er ferdig (ca 1.oktober). 
Kursavgift settes til kr 500,- , halv pris for junior. I dette ligger materiell og K-medlemskap. 
Eva tar kontakt med Jonny for å få med deltagere fra Grong, og med Inge Olav i Overhall BK. 
Oddbjørn orienterer i Namsos BK og tar kontakt med HINT for å få avtale med studentråd for 
orientering. Kan må gi tilbud om skyss. 
Ragnar setter opp budsjettforslag for kurset. Vi søker om støtte i kretsen, men må påregne 
noen utgifter for klubben også.  
Ragnar tar kontakt med Morten Nordmeland for avtale om oppslag fra ”lynkurs” i NA. 
 
Referent Aslaug 


