
Oppsummering gruppearbeid Organisasjonsdagene 2013 

 

Deltakerene ble delt inn i grupper som skulle diskutere hvordan man i klubb og krets kunne gjøre 

turneringstilbudet mer attraktivt. De ble stilt overfor 3 konkrete spørsmål: 

 

1. Hvordan tiltrekke seg ‘’nye spillere’’ i klubben? 

2. Hvilke muligheter/utfordringer har vi når det gjelder å få bridgespillere til å faktisk spille i 

klubb/krets? 

3. Hvilken ‘’Bridge for alle  - turnering’’ mangler/kan utvikles i forbindelse med Bridgefestivalen? 

På alle 3 spørsmålene var det ønskelig at man så på det i forbindelse med turneringer, men enkelte 

grupper gikk også utenfor dette. Hva ble presentert på de ulike punktene? 

Punkt 1: 

 Bytte makker 

 Sosiale aktiviteter 

 Premie til alle som deltar, feks gratis julebord 

o Premiering for godt oppmøte (for eksempel trekke en premie blant dem som har 

deltatt på minst 12 av 14 kvelder på høsten). 

 Forskjellige makkere 

 Klubbkamper 

 Ikke så dyre turneringer... ihvertfall på Bridge for Alle 

 Møter du opp får du garantert spille 

 Sende SMS til alle medlemmer 

 Felles nybegynnerturnering for å få mange nok deltakere 

 To puljer 

 Trekking av premier slik at alle har sjanse til å vinne. Premie kan feks være gratis klubbtur. 

 Singelturneringer 

 Handicapturneringer 

 To-makkers turneringer 

 

 ”Personlig verving” – viktig at man har noen man kjenner som man kan identifisere bridgen 

med. 

o For eksempel inkludering av familiemedlemmer. 

 Fokus på det sosiale. 

o Jobbe for å bedre miljø og klima i klubbene.  

  Fokus på god oppførsel. 

o Bevisstgjøre dagens medlemmer om hvordan vi må ha det for at nye skal finne seg til 

rette. 

 Synliggjøring av bridgen for å få med både inaktive og nye medlemmer. 

o Blesting, stands, lynkurs. 



o Lynkurs med tilpassede opplegg for ulike grupper, for eksempel bedrifter, SFO osv.  

 Board-a-match (BAM) kan være en turneringsform som er fengende for nye spillere fordi det 

er lett å skjønne hvordan man regner ut om et spill vinnes, tapes eller ender uavgjort. 

 

Punkt 2: 

 4. divisjon kan vurderes å arrangeres over 1 helg da mange sliter med å få tid til to hele 

helger 

 Flere simultanturneringer 

 Fylkesmesterskap 

 Mer kløver/ruterturneringer 

 Bykamper 

 Klubbvennskapskamp 

 Premiering til beste kløver-/ruter-spiller 

 Differensiering av premiering 

 

 Puljeinndeling for de som er såpass mange bord at dette lar seg gjøre kan være berikende for 

spillere på alle nivåer. 

 Direkte kontakt med potensielle spillere. Potensielle hjemmesittere kan man få med ved å 

kontakte dem direkte, spørre om de vil spille og eventuelt tilby hjelp til å skaffe makker. 

 Andre turneringsformer, for eksempel imp før divisjon, singel med mer. Ruter har mange 

muligheter.  

 Stimulere til å melde seg på til turneringer tidligere. Dette kan generere flere påmeldinger. 

 Tilby mulighet for å spille deler av en klubbkveld. 

o Åpne muligheten for å komme senere og/eller gå tidligere. 

 

Punkt 3: 

 Singelturnering under Bridgefestivalen med makkergaranti. Gjerne med flere puljer og opp- 

og nedrykk 

 Handicap-lag 

 Fadderordning for nybegynner slik at de finner frem og føler seg velkommen 

 Handicapturneringer 

 ‘’Spill den tiden du vil’’-turneringer 

 

 Nasjonalt mesterskap for begynnere. 

 

 
Mange gode ideer og tanker som arbeidsgruppen kan ta med seg videre i sitt arbeid. Flere av ideene 

er allerede planlagt og kommer etterhvert, mens noen er nye og må jobbes litt med ennå.  

 



Men for flere av forslagene er det ingenting i veien for at klubber allerede nå kan ta de i bruk. Å 

arrangere en klubbkamp mot naboklubbene er lett, og man kan feks spille en hjemme- og en 

bortekamp. Ruter støtter utregning av klubbkamp. 

 

Singelturneringer er også veldig enkelt å arrangere i Ruter, så dette er noe flere klubber burde ta i 

bruk. Det kan være en fordel å være fulle bord, men det går fint å arrangere singelturnering med 1 

eller 2 spiller for mye. 3 spillere for mye bør unngås. 

 

Flere av gruppene tok også opp dette med premiering og sosial profil på denne. Det er helt klart en 

fordel å dele premieringen på flere i klubben. I Studentenes Bridgeklubb får 1. (og 2. dersom det er 

nok par) en flaske vin hver, mens det hver klubbkveld trekkes ut et par som også får hver sin flaske 

vin. Dermed sikrer man at hele klubben har muligheten til å få en premie, uavhengig av nivå. 

 

Handicapturneringer er det mulig å arrangere i Ruter allerede, men det planlegges å utarbeide et 

nasjonalt handicap som alle klubber kan ta i bruk (i løpet av 2014). Kort fortalt fungerer handicap litt 

på samme måte som i golf, du har et starthandicap som legges til resultatene. I bridge er mulig både 

med pluss og minushandicap. Dersom du allerede nå vil begynne å bruke et handicapsystem i 

klubben er ikke dette noe problem, men litt jobb må gjøres i Ruter. Ta kontakt med undertegnede på 

livgard@gmail.com dersom du vil teste dette ut.  
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