
Velkommen til  
Organisasjonsdagene 2013 



Åpent EM og Ungdoms-EM 
2015 i Tromsø 



EM 2015 
• Open championship  

(1200 – 1500 participants) 

• Youth championship 
(500 – 600 participants) 

• International youth festival  
(600 – 700 participants)  

….and maybe 

• National bridgefestival  
(600 – 800 participants) 



Målsettinger med EM i Tromsø 

 Omdømmebygging 

 Kompetanseheving 

 Engasjement – dugnad 

 Oppmerksomhet – medieomtale 

 Samfunnskontakt – offentlige 

myndigheter 

 Inntektsbringende arbeid – offentlig 

og næringsliv  

 Internasjonalt arbeid – EBL, 

næringslivskontakt, ungdomsfestival 

 



 En liten økning i medlemstallet fra 2012 til 2013 

 Det skjer mye positivt – mange gode 
eksempler 

 Kursvirksomhet 

 Folkehøgskolene 

 Ungdomsskoler 

 Forsvaret 

 Klubbene 

 

 

Rekruttering og medlemstall 





50  deltakere 
på lynkurs for 
10. klassinger 
på Båsmo 
ungdomsskole 





«Vi er godt i 
gang med 
prosjektet og 
har avholdt kurs 
på Voss og 
Soltun 
Folkehøgskole.  
 
I mars skal vi 
arrangere kurs 
for Namdal 
Folkehøgskole 
med ca 70 
deltakere.» 



76 deltakere på 
kurs på Lofoten 
folkehøgskole 



Over 30 
deltakere på 
kurs på Tenerife 



 Fortsette arbeidet med kurs og mottak i klubbene 

 Økt kvalitet 

 Klubbutvikling - klubbguider 

 Kompetanseheving – EM 2015 

 Nytt og økt turneringstilbud 

 Sosial ramme 

 

Helt avgjørende med ildsjeler og velfungerende 
klubber 

Rekruttering – hva nå? 



 Årets bridgeildsjel tildeles et medlem som har gjort en solid 
innsats for sin klubb over flere år.  
 Årets bridgeildsjel i 2012: Oddbjørn Forseth 

 
 Norsk Bridgeforbund lyser ut to stipend i 2013 til klubber som 

har gjort en god innsats for å rekruttere nye spillere, utvikle nye 
bridgetilbud, og som har jobbet systematisk med å forbedre 
miljøet i klubben. Stipendet gis for å legge til rette for å 
videreføre arbeidet som er startet opp, eller til å gjennomføre 
tiltak innenfor rekruttering, medlemstilbud og miljø i klubben.  
 Tildelte Klubbstipend i 2012:  

 Bergen Akademiske BK 
 Lyngdal BK  
 Fløde BK 

Årets Bridgeildsjel og klubbstipend 


