Organisasjonsdagene – med klubben i sentrum!
21. – 22. mai – Rica Gardermoen
Norsk Bridgeforbund har i dag 402 klubber spredt rundt omkring i landet.
Noen av klubbene er i dag svært veldrevne, mens andre igjen har lite eller
ingen aktivitet. Hvordan står det til i din klubb?
Årets organisasjonsdager vil sette klubbutvikling i sentrum.
Hvordan skal man få en klubborganisasjon til fungere best mulig?
Samhandling med fokus på hvordan en gjennom entusiasme og begeistring
klarer å få de ulike funksjonene i klubben til å fungere bedre.
Vi håper din klubb møter!
Utvalg for Medlemskontakt jobber for tiden med prosjektet klubbutvikling.
Klubbutvikling er alle tiltak i klubben som bidrar til å løfte klubben fra en nåsituasjon mot en ønsket fremtidig situasjon. Kort og godt, å finne tiltak som
gjør klubben ENDA bedre. Klubbutvikling er med på å øke kompetansen i
klubben – både for styret og for medlemmene.
I den forbindelse skal det utdannes klubbguider som skal hjelpe klubben med
klubbutvikling. Opplegget er basert på Norges Idrettsforbunds eksisterende
opplegg for klubbutvikling.
Vi vil som vanlig være på vårt ”stamsted” Rica Gardermoen Hotel.
Full pensjon fra lørdag til søndag koster kr 1.150,- og vi oppfordrer kretser og
klubber til å dekke deltakernes kostnader. De første 14 som melder seg på
klubbguideutdannelsen vil få 60 % av kostnadene dekket av NBF.
Bindende påmelding til bridge@bridge.no innen 26. april.
VEL MØTT TIL ÅRETS ORGANISASJONSDAGER!

Program for helgen:
OPPSTART – LØRDAG KL 11:00
KLUBBEN FRA A TIL Å
11:00

LUNSJ
14:0015:00

18:0019:00

KLUBBGUIDE-UTDANNING

FELLES
INSPIRASJONSFOREDRAG
KLUBBUTVIKLING: HVA ER DET? HVORDAN BLIR VI MED?
GODT STYREARBEID I-IV
WORKSHOP KLUBBGUIDEUTDANNING
TURNERINGSANSVARLIG
Ruter - Vårt nye
Klubbutviklings- prosessen
I. WORKSHOP KLUBBLEDER turneringsverktøy
Forskjellige
Klubbutviklings- prosessen
Hvordan være en god
turneringsformer
notater
leder?
II. KLUBBEN MOT 2015

Spørreskjema

Målsetting,
handlingsplaner og
milepæler.

Ice breaker

FELLES: BRIDGEFOREDRAG
UIV : ”Norsk bridge tilbake i verdenstoppen – en presentasjon”
UTVALGET FOR INTERNASJONAL VIRKSOMHET VIL TA FOR SEG DE FRAMTIDIGE
UTVIKLINGSPLANENE FOR LANDSLAGENE OG SPILLERUTVIKLING

MIDDAG
19:30
21:00

VI SPILLER LYNBRIDGE
30 spill på 2 timer!

SØNDAG: 09:00 – 15:00
09:0009:30

FELLES: HVORDAN BLI EN BEDRE BRIDGESPILLER?
INVITERT TOPPSPILLER
III. WORKSHOP KASSERER
WORKSHOP
KLUBBGUIDEUTDANNING
Klubbens
hjemmeside
FORTSETTER
Klubbregnskapet
Innhold
og
design
Fremdriftsplan
Frister og satser; NBF og
Teknikk og praksis
krets
Lag klubbens
Presentasjon Klubbutvikling
hjemmeside
Budsjett
Rekvisita til oppstartsmøte
Publisering

LUNSJ
13:0014:00

IV. WORKSHOP
REKRUTTERINGSANSVARLIG
Hvordan involvere?
Presentasjon overfor
medlemmer
Bruken av sosiale medier

14:0015:00

Rapport etter oppstartsmøte
Oppfølging av klubben

FELLES
MEDLEMSKAPSFORMER I NBF

