
Kurshelg på Steinkjer 18/19 september 

Rekruttering 

 

Den 18. og 19. september arrangerte NBF Nord-Trøndelag Bridgekrets kurs i rekruttering og 

turneringsledelse/SparTi. Dette er et referat fra kurset i rekruttering. 

Kurset ble arrangert på Steinkjer kurssenter med start fre. 18.sept kl 18.00. Det var  felles 

samling, hvor Marianne Harding fra NBF holdt et foredrag om hvor viktig det er med 

rekruttering for å holde liv i den fantastiske hobbyen vår. Etter foredraget var det 

meningsutveksling mellom kursdeltakerne om hvordan situasjonen var rundt om i klubbene. 

Lørdag den 19. september startet vi med gruppearbeid, deltakerne ble delt inn i tre  og 

temaene var: 

 

HVORDAN FÅ FOLK TIL Å MELDE SEG PÅ KURS?  

HVORDAN SKAL VI ARRANGERE KURS?  

HVA SKAL VI GJØRE FOR OG FÅ FOLK TIL Å FORTSETTE Å SPILLE BRIDGE? 

Det ble stilt en del underspørsmål rundt hvert tema som gruppene skulle diskutere og 

reflektere rundt. Etterpå ble det diskutert i plenum og vi avsluttet med en forpliktende 

handlingsplan som kursdeltakerne skulle ta med seg tilbake til klubbene sine. 

Noe av det som skulle gjøres: 

Namsos BK og Overhalla BK skal arrangere nybegynnerkurs den 22.sept. Namsos BK skal 

arrangere lynkurs på Sykehuset Namsos i november, et videregående kurs i januar samt et 

nytt nybegynnerkurs. Ogndal BK, Namdalseid BK, Inderøy BK og Malm BK skulle samarbeide 

om å arrangere lynkurs på Statens hus og et på Steinkjer samt et nybegynnerkurs etter jul. 

De skal ha et planleggingsmøte innen 20 okt hvor Elisabeth Skotvold er ansvarlig. 

Angående bridge kurs som Namsos og Overhalla arrangerer, er vi i skrivende stund godt i 

gang. Det er 16 påmeldte og godt oppmøte. Det er fire ungdommer, en mann og resten 

kvinner i sin beste alder….. kursdeltakerne virker engasjerte og vi håper på mange nye 

spillere i regionen. For øvrig så er det nye bridgematerialet enkelt å jobbe med, og som 

virker motiverende for oss bridgelærere. 

Da gjenstår det bare å se om vi bærer frukter av dette arbeidet om noen år. Jeg ønsker alle 

klubber LYKKE TIL med arbeidet! 

 Med vennlig hilsen Eva Flått 


