
Bridgens Dag
på 10 minutter



Målsetting:
Innen 3. september skal alle i hele Norge 

ha hørt om bridge



Synlighet alfa og omega

På stand I sosiale media

Ramme: Unn Kristin Laberg
Send e-post til bridgensdag@bridge.no for å få ditt 
bilde med valgfri rammetekst

mailto:bridgensdag@bridge.no




Synlighet – få alle medlemmer med!

I avisen I kontakt med mennesker

Vi har mye å by på! Vi må framsnakke bridge.Hva er den gode historien i din klubb?



Brosjyre – del ut, eller legg i postkasse

Brosjyre Lokal info

Tekst og idé: Elisabeth Groseth. Design: Marianne Fossum Mathisen

• 8 sider
• Variert info om bridge
• Felt til lokal info på 

baksiden
• 2,-/stk
• Les hele brosjyren 

her:

https://www.bridge.no/v
ar/fckeditor/bridgeno/fil
e/PDF/publikasjoner/Brid
ge8sider_A5_.pdf

• A5
• Laget i Canva.com
• Bestilt 1000 hos 

Vistaprint (499,-)
• Leveringstid: 3 dager
• Legger inni brosjyren 

om bridge og deler ut 
i postkasser i 
nabolaget

https://www.bridge.no/var/fckeditor/bridgeno/file/PDF/publikasjoner/Bridge8sider_A5_.pdf


Profileringsprodukt
• Sponsede priser
• Alt fra t-skjorter, hettegensere, 

dropsesker, roll up, kortstokker
• Samlet på egen underside i 

Bridgebutikken som heter
«Bridgens Dag»

• https://www.bridge.no/Bridge
butikken/Bridgens-Dag

• Kjøp med Vipps, eller fyll ut
bestillingsskjema for klubb (har
gått på mail)

https://www.bridge.no/Bridgebutikken/Bridgens-Dag




Arrangement får 1500,- i støtte

• Alle arrangement som fyller
kriteriene:

• Bidrar til å oppfylle
målsettingen om at innen 3. 
september skal alle i hele 
Norge ha hørt om bridge

• Er registrert i 
arrangementskalenderen til
NBF innen 1. september

• Arrangør sender inn rapport 
med kort tekst om hva som
er gjort + et bilde

• Får 1500,- i støtte

https://no.surveymonkey.com/r/Bridgensdag
https://www.facebook.com/bridgensdag/events/?ref=page_internal


Arrangement i facebook-kalender

• Registrer arrangement i lenken 
https://no.surveymonkey.com/r/
Bridgensdag

• Arrangement popper opp i 
facebookfeed til folk i nærheten

• Alle som har kjøpt klubbpakke 
blir promotert av NBF

• Alle som har flere enn 10 
interesserte/kommer innen 
onsdag 24. promoteres av NBF  

https://no.surveymonkey.com/r/Bridgensdag






Registrerte arrangement til nå

• 34 arrangement
• 35 klubber
• 1 krets
• Vi har plass til mange flere
• To uker igjen – plenty med tid til 

å planlegge et lavterskel 
arrangement

• Litt er mye bedre enn ingenting



Hjemmeside Bridgens Dag

www.bridgensdag.no



Spill i vei!

Simultanturnering
• Resultat slås sammen i en felles 

liste
• Scratch + handicap
• Klubber påmeldt innen torsdag får 

tilsendt en pakke med (symbolske) 
premier som deles ut etter kriterier
lørdag 3.9

• Askim BK
BK Grand
Bridgekameratene
Hemsedal BK
Larvik BK
Skånland BK
Sortland BK

Start sesongen med sommerfest
• Sommerfest: Bra start på 

sesongen! 
• Lag en hyggelig turnering for 

klubbens spillere. 
• Snakk om hvordan dere lager et 

godt miljø for nye medlemmer
• Invitere tidligere spillere?

• Slik melder du klubben på til 
simultanturneringern

https://www.bridge.no/var/fckeditor/file/Arkiv/Ny%20paameldingsfunksjon%20for%20simultanturneringer.pdf


Spill i vei

• En pulje i simultanturneringen 
går RealBridge

• Start kl 18:00
• Makkergaranti
• Gratis

• FunBridge – i nivådelte puljer
• Gjør slik:

• «Kom i gang/Øv deg
• Nederst: Private turneringer
• Søk opp: Bridgens Dag i «Se på alle 

turneringer»

• Tre puljer; kløver, hjerter og spar
• Passord: kløver, hjerter, spar
• For gøy – ingen klubbpoeng



Spill i vei – med en ny spiller!

• Søndag 4. september
• Mini-Bridge sesjon på RealBridge 

kl 18:00 ( bridge uten meldinger)
• Ta med en som aldri har spilt 

bridge før
• Forhåndsbestemt kontrakt
• Felles gjennomgang av 

grunnleggende regler for stikk, 
trumf og kontrakt før start.



Online nybegynnerkurs 
starter 22. sept

• To ganger i uka – samme leksjon
torsdag/søndag

• På RealBridge
• Lurt å la klubbens kurs gå

parallelt
• https://www.bridge.no/Laer-

bridge/Bridgekurs-paa-
internett/Online-
nybegynnerkurs-i-bridge

https://www.bridge.no/Laer-bridge/Bridgekurs-paa-internett/Online-nybegynnerkurs-i-bridge


20 % rabatt på produkter i Idrettsbutikken*

• F. eks kort, meldebokser,mapper, 
bridgebord, opplæringsmateriell

• Kode: Bridge%
• Oppskrift: Logg inn med 

klubbens konto (evt. lag en ny)
• Skriv inn koden der du finner 

handlekorga

*Gjelder ikke dubleringsmaskiner



Klubben får nye besøkende – hva gjør vi nå?

• Hva gjør dere med de som viser 
interesse for bridge på stand? 

• Ha et tilbud klart! Konkret dato, 
sted, ta kontaktinformasjon

• Hva gjør dere om det dukker opp 
noen nye i klubben (som enten 
kan, eller ikke kan, spille bridge)?

• «Vær beredt»-plakat (Hva gjør vi 
når det kommer nye i klubben?) 

Asker BK har egne bridgeverter. Les hvordan de gjør det:
https://www.bridge.no/Bridgemateriell/Blogger/Rekrutt
bloggen/(tag)/bridgevert

https://www.bridge.no/Bridgemateriell/Blogger/Rekruttbloggen/(tag)/bridgevert
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