
 

 

Klubbstyret – kom på organisasjonsdagene (10.) 11.-12. september 

Bli med på organisasjonsdagene! Det koster litt fra klubbkassen å sende representanter, men om det 
er én gang i bridgeklubbens historie dere trenger å satse, så er det nå. Vi har mistet to år med 
nyrekruttering, mange medlemmer har falt fra av naturlige årsaker. Nettbridgen skal finne sin plass 
parallelt med fysisk bridge, og det er ennå en skepsis i befolkningen til å møtes fysisk. Det er mange 
bridgeklubber som kommer til å slite med å starte igjen i høst. Men nok skremselspropaganda: 

Vi mener bridge er bra for folk, og bridgen trenger folket. Nå må vi brette opp ermene! 

Mulighetene er mange og store. Endringer i arbeidshverdagen til mer digital jobbing med 
hjemmekontor har frigjort mye tid for mange. Både unge og gamle er lei det digitale, og ønsker å 
møtes fysisk til stimulerende sosiale aktiviteter. Korona-hverdagen har vist oss verdien av å ha et 
godt nettverk.  

Høstens store kampanje er «Re-rekruttering av tidligere medlemmer». Prosjektet planlegges, og 
organisasjonsdagene prioriterer hvordan de 270 000 som er satt av til prosjektet skal brukes. Det 
skjer også mye annet gøy og nyttig på organisasjonsdagene: prosjektleder for Frivillighetens år 2022, 
Birgitte Brekke kommer, vi bestemmer dato og innhold for Bridgens Dag 2022, det blir nyheter fra 
juniorsatsingen, vi ser på hvordan digitale plattformer kan brukes i opplæringsøyemed og diskuterer 
hvordan online bridge kan være en nyttig sosial arena. Boye Brogeland deler sitt beste bridgetips, og 
vi skal spille inn en morsom liten film om bridge-etikk. NBFs administrasjon har åpen «Help desk» fra 
kl 16:00 på fredagen der kan dere treffe våre medarbeidere og spørre om alt mulig. 

Reis flere sammen, da får dere utrettet mer når dere kommer hjem igjen! Se eget skriv for mer info. 

Du kjenner et tidligere medlem. Hvem? 

Ser du A5-plakatene som ligger i konvolutten? De med teksten «Hvem vil dere ha tilbake?». Det skal 
være minst én pr bord dere er i klubben. Disse brukes slik: 

• Legg én på hvert bord i klubben 
• Klubbleder (eller deleger) sier noen ord om hvor mange medlemmer som har forsvunnet de 

siste 10 årene, og hvorfor dere vil ønske tidligere medlemmer velkommen tilbake 
• La bordene bruke 5 minutt, og be hver spiller om å tenke seg om og gjerne diskutere ved 

bordet, og så skrive navnet på én person hver som de ønsker å invitere tilbake i klubben 
• Samle inn lappene. Styret (evt. klubben i fellesskap?) legger en plan for hvordan disse kan 

inviteres tilbake. 

Med de beste ønsker om en strålende bridgehøst! 


