Farsund, 22. september 2021
Til klubbleder

Høstens kampanje: Re-rekruttering av medlemmer
Det har vært en lang nedstengning. Vi håper vi snart
kan få en normal hverdag med økt beredskap. For
noen bridgeklubber blir det tøft å komme i gang igjen.
Det er artigere å spille bridge med mange bord, og vi
ser at fire bord er ei kritisk grense for klubbene. Derfor
er viktig at vi blir mange bord raskt!
Året har også gitt oss nye muligheter: Noen har fått
bedre tid, med mindre reising og mer hjemmekontor.
Noen har gått inn i en ny livssituasjon, enten de har
blitt pensjonister eller har fått barn som er blitt mer
selvstendige. Det har kommet en ny generasjon
nettbridge der man kan se og snakke med hverandre.
Og nesten alle har savnet sosial aktivitet!
Derfor er høstens kampanje re-rekruttering av tidligere medlemmer. Totalt i Norge har vi
5421 (!) personer som har vært medlem av NBF siden 2014, som ikke er det i dag.
I klubbadmin kan dere se hvem som har vært medlem i klubben deres de syv siste årene.
E-post og telefonnummer må dere finne på egenhånd, men vi antar at det alltid er noen i
klubben som kjenner dem.

Mål re-rekrutteringskampanje
På NBF organisasjonsdager jobbet kretsene med mål for re-rekrutteringskampanjen.
1.

2.
3.
4.

Alle klubber re-rekrutterer minst 4 medlemmer i kampanjeperioden.
a.
Klubbene øker medlemstallet med minst 4 medlemmer innen 30.
november 2021 sammenlignet med 1. november 2019.
b.
Alle klubber øker med minst ett bord i gjennomsnitt på spillekveldene i
februar 2022 sammenliknet med februar 2020
Kretsen skal ta kontakt med alle sine klubber innen 15. oktober for å høre hva
de kan bidra med for at klubben skal nå målet om å re-rekruttere minst 4 medlemmer
Kretsen har ekstra fokus på klubber de vet sliter og hjelper dem slik at alle
klubben(e) når minst 4 bord innen 30. november 2021
Gamle sirkushester tilbake i manesjen. Minst ett oppfriskingskurs med sosialt
samvær pr krets innen 12. desember 2021

Ring en gammel venn!
Vi oppfordrer klubbstyret til å legge en plan for
hvordan deres klubb kan re-rekruttere minst fire
spillere. Vil dere lage en gruppe som jobber med å
ringe tidligere medlemmer? Skal dere ha et spesielt
arrangement der medlemmer tar med et tidligere
medlem? Vil dere be hvert medlem tenke seg om og
skrive på en lapp hvem de kan tenke seg kan komme
tilbake?
Ut året vil det være gratis medlemskap for
tilbakevendende medlemmer.
Om dere ønsker drahjelp, arrangerer NBF
oppfriskingskurs (nivå Spill Bridge 1) med start 24.
oktober. I tillegg vil NBF lage kampanjer rettet mot
venner av de som liker Norsk Bridgeforbund sin
facebookside. Kretsene vil få i oppgave å sende tekst
+ bilder til disse kampanjene.

Ta vel imot kretsene når de kontakter dere!
Kretsene har fått en koordinatorrolle i kampanjen. Innen 15. oktober skal kretsene ha
kontaktet dere for å høre hvordan dere planlegger re-rekrutteringskampanjen, og om det er
noe dere trenger hjelp til. Vær ikke redd for å komme med forslag til kretsen om hva kretsen
kan bidra med!
Med seg på besøket skal kretsene ha et re-rekrutterings rednings-kit. Dette inneholder:
• Bridgekaffe. Mørk, rund, aromatisk og med et hint av overstikk? En pose til hver
klubb.
• Vafler. Det skal være ekstra lun stemning i klubbene nå. Til november skal alle
bridgeklubber få det de trenger for å servere kaffe og vafler.
• Buttons. «Vil du spille med meg?» «Makkeren din?» «Bridgevert»
• Bridgesjokolade. Enkeltbiter til en klubbkveld.
• Bridgevettregler
• Tips til re-rekrutteringskampanjen + konkurranse for klubber og kretser
• Diverse info: Smittevernoppslag, turneringslederkurs, Bridge for Alle arrangement,
oppfriskingskurs.
Blant annet bridgekaffen er ikke produsert ennå, så det kan være noen kretser kommer på
besøk før rednings-kitet er ferdig. Dere vil da få det av kretsen ved første mulige anledning.
Med ønske om en god oppstart og en aktiv bridgehøst!
Ikke la bridgeklubben gå beit – å miste gamle medlemmer er leit.
Har isolasjon gjort deg gal? Gå til bridgeklubben og bli sosial!
Norsk Bridgeforbund,
Marianne Harding

