
Årsmelding fra rekrutteringsutvalget 

Medlemmer:  leder Eva F. Flått, sekretær Aslaug Tinglum, Oddbjørn Dyrkorn og Ragnar Davidsen. 

Innledningsvis må nevnes at kretsen hadde med 6 deltagere på bridgelærerutdanninga på 

Lillehammer i forkant av bridgefestivalen. Dette var Per Arne Flått, Odd Rauø, Johnny Sørensen, Pål 

Dahl, Eva F. Flått og Aslaug Tinglum. I tillegg var 3 medlemmer med året før:  Arnstein Nymoen, Liv 

Leth Olsen og Lise Marie Engbakken. 

Utvalget har hatt 3 møter i løpet av året, i tillegg kontakt ved behov via telefon og mail. Utvalget har 

jobbet med organisering og kontakt med klubbene. Arbeidet med handlingsplan er godt i gang, 

denne kan videreutvikles som mal for klubbenes rekrutteringsarbeid.  

18. og 19. september ble det arrangert kurs på Steinkjer i rekrutteringsarbeid og turneringsledelse. 

Kurset må betegnes som meget vellykket der. Ni klubber var representert med 1 eller flere deltagere. 

Flere av utvalgets medlemmer har vært, og er, involvert i gjennomføring av både ”Lyn-kurs” og 

ordinære kurs. For tiden gjennomføres nybegynnerkurs på Steinkjer og Namsos, og kurs for 

viderekommende på Namsos. Under jule-cupen i Namsos bridgeklubb ble det arrangert 

nybegynnerturnering parallelt med den ordinære turnering.  Det samme ble gjort i kretsens regi ved 

KM-Veteran. 

 

Tanker og ønsker framover 

Det utarbeides instruks for utvalget som synliggjør krav og tanker om hva som forventes av utvalget. 

Det må foreligge økonomiske rammer for utvalget, slik at klubbene på forhånd kan få avklart 

økonomisk støtte til kursing/rekruttering. Kampanjeåret 2010 bør utnyttes på alle nivå! 

Flere klubber sliter med lite medlemmer og fare for nedleggelse. KRU bør følge opp disse med tilbud 

om hjelp og støtte til kurs, og få med interesserte medlemmer på bridgelærerutdanning. Ønskelig å 

ha bridgelærere fordelt over hele kretsen. 

Framover bør det satses på minst 2 kurs i hver region, (d.v.s. at flere klubber kan arrangere sammen), 

1 for nybegynnere og 1 for viderekommende. 

Det arrangeres turneringer spesielt for nybegynnere, gjerne sammen med andre turneringer i 

kretsen. (Jfr. Namsos og KM Veteran) 

Klubbene må få hjelp til å sette fokus på rekruttering og hvordan ta imot og beholde nye medlemmer 

i klubben ved kursing av styrene. Kretsen bør være godt representert på Organisasjonsdagene som 

arrangeres over påske. 

 

 

 


