
Møte i rekrutteringsutvalget 28.05 

Tilstede: Eva Flått, Ragnar Davidsen og Aslaug Tinglum 

Forfall: Oddbjørn Dyrkorn 

 

Sak 1. Avklaring av arbeidsoppgaver i rekrutteringsutvalget 

Oppgaver blir fordelt i møtene, disse forventes utført innen frister som blir vedtatt. 

Sak 2. Mål med rekrutteringsarbeidet 

Listen er utømmelig. Følgende tanker kom fram i møtet: 

Øke medlemstallet 
Få medlemmene aktive i klubb/alle aktive som medlemmer 
Opprettholde antall klubber i kretsen 
Positive holdninger til nye medlemmer 
Få kontakt med nettspillere, ordne turneringer som de kan delta på 
Arrangere ”Nybegynnerleir” som avslutning på kurs i alle klubber 
Hver klubb oppnevner en rekrutteringsansvarlig som kontaktperson for kretsutvalget. Eva og 
Aslaug tar opp dette i tlf.kontakt med ledere. (innen 20.juni) 
 

Sak 3. Handlingsplan 
Nåsituasjonen er kjent for alle: Stadig færre medlemmer og klubber 

Ønsker: Ingen medlemmer melder seg ut 
Innen 5 år: 15 % økning i medlemsmassen (til ca 400) 
Innen 10 år: Enda 15 % økning (minimum 460) 

Tiltak: 
Kurs 18. og 19. september (se sak 4) med Marianne Harding, rekrutteringsansvarlig i NBF. 

Aslaug og Eva ringer til alle klubbledere og informerer om dette. Skriftlig innbydelse vil gå ut 
i begynnelsen av august, etter NM på Lillehammer. 

Bridgelærerkurs på Lillehammer i forkant av bridgefestivalen. Kretsen betaler kurs og 
opphold for deltagere som ønsker å være med på dette. Klubbene blir orientert pr tlf. av Eva 
og Aslaug. 
 
Utarbeide forslag til handlingsplan for rekruttering for klubbene. Eva sjekker med M.Harding 
i NBF 
 
Eva skal ta kontakt med Gunn Tove Vist for å få informasjon om hvordan de arbeider i 
studentmiljøet i Trondheim med rekruttering. 



Få bridgen synlig: Være offensiv mot videregående skoler og HINT 
Følgende får ansvar for ”sin skole: 
Ragnar Davidsen for Olav Duun vgs og HINT i Namsos 
Arnstein Nymoen for Steinkjer og Egge vgs og HINT Steinkjer 
Jonny Sørensen for Grong vgs 
Geir Enge for vgs Verdal 
Arild Kjønnøy for vgs Levanger og HINT levanger 

Bruk media: TV/Radio og aviser. Oppnevn en mediekontakt i kretsstyret 

Det må ses på ordninger for å ”premiere” rekruttering: Kompensasjon for lærere som får med 
nye spillere i klubben (stk.-pris pr.ny spiller), premiering for beste klubb i rekruttering (antall 
eller %-vis økning) eller klubb som har beste ide i arbeidet for rekruttering, holdningsarbeid i 
klubben; hvordan møter vi nye spillere. 

Arrangere turneringer som appellerer til flere: eks Ruternål-turnering og”Handicapturnering” 
med lav startkontigent. Kan også ha handicap-ordninger i klubben(-e). 

Sak 4 Kurs/klubbledermøte 

Arrangeres på Steinkjer 18. og 19. september.  
Tema: Rekruttering, turneringsledelse og data = Spar-Ti og Bridgemate.  
Deltageravgift kr 400,- pr deltager, betales av klubben. I det inngår kurs, overnatting og mat. 
Forventer minst 4 deltagere fra hver klubb. Eva og Aslaug snakker med alle klubbledere før 
ferien, innbydelse blir sendt ut før skolestart (15.august) 
Foreløpig program: 

Fredag kl 18.00 Informasjon og presentasjon v/ Eva 
18.40 – 20.00 paralellsesjoner: Rekruttering v/Marianne eller Eva 
    Spar-ti v/Jan Arve Mo 
Lørdag 10.00  Marianne informerer om sitt arbeid/gir ideer  
11.15 – 12.30 Gruppearbeid- fokus på hvordan arbeide i klubben 
12.30 – 13.30 LUNSJ 
13.30 – 15.00 Arbeid i plenum  

 
 

Referent: Aslaug 

 

 


