
Møte i rekrutteringsutvalg 03.01.2010 
 
Tilstede: Eva Flått, Ragnar Davidsen, Oddbjørn Dyrkorn og Aslaug Tinglum 
 
Sak 1 Hva er status nå? Hvordan har arbeidet så langt fungert 
Avsluttet nybegynnerkurs på Skage, Overhalla og Namsos i samarbeid. 18 begynte, 16 deltagere 
gjennomførte. 
 
Har gjennomført ”lyn-kurs” på Steinkjer med 9 deltagere. I løpet av første ½-del av januar starter 
nybegynnerkurs på Steinkjer i samarbeid med naboklubber. 
 
Samtidig starter kurs for viderekommende i Namsos, også et samarbeid Namsos og Overhalla. 
Dette skal arrangeres parallelt med spillekveldene i Namsos. 
 
Ragnar skal i løpet av første uke ta kontakt med Olav Duun vgs, der han, i samarbeid med 
Marthe, Nora og Gunnar Øvereng skal informere og evt. gjennomføre et ”lyn-kurs” som 
forberedelse til nybegynnerkurs i Namsos, med oppstart mandag 1. februar. Dette kurset holdes 
på Høknes Ungdomsskole. Ansvarlig Oddbjørn i samarbeid med Odd Rauø og Aslaug. Søke å få 
med flere assistenter fra klubben, avhengig av hvor mange deltagere som blir med. 
 
I november ble det forsøkt arrangert ”lynkurs” ved sykehuset, liten respons. Må forsøke å 
arrangere i løpet av våren. I tillegg bør en prøve å få til et tilbud på HINT, foreløpig har det vært 
liten respons også der. 
 
De kurs som er gjennomført (lynkurs på Steinkjer og nybegynnerkurs Skage) må betegnes som 
vellykka. Nybegynnerkurset ble avslutta med turnering, i tillegg deltok 12 av deltagerne i egen 
gruppe på julecupen i Namsos! 
Spørsmål ang. økonomi/budsjett, og evt. ansvarlig for dette, bør avklares i forkant, spesielt når 2 
klubber står sammen om arrangementet. 
Det må også avklares med kretsen ang. økonomi til rekruttering og evt. støtte til klubber som 
arrangerer kurs/vil gjøre noe spesielt for nybegynnere/juniorer. (støtte til turneringer/juniorleir, 
e.l) Eva tar opp dette som sak på neste styremøte i kretsen. 
 
Sak 2 Hva gjør vi videre? (Kampanjeåret 2010) 
Flere klubber sliter med for få medlemmer, noen har opphørt, andre står i fare for å opphøre.(eks 
Lierne og Namdalseid)  
Her kan vi få tak i medlemmer som er interessert i å ta bridge-lærerutdanning. Eva tar ansvar for 
å rekruttere interesserte. 
Videre må vi satse på minst 2 kurs i året: nybegynner og videregående i regionene. 
(Namsos/Overhalla, Steinkjer/Inderøya, Ytternamdal, Frosta/Åsen, Levanger/Verdal. Viktig å få 
registrert og få med medlemmer som er motivert for å holde kurs. 
 
Forslag om at kursavgift økes til kr 600,-. Halv pris for juniorer. 
 
Sak 3 Handlingsplan for videre framdrift 
Vi må søke å utarbeide en konkret handlingsplan der målet må være å ha lærere tilgjengelig over 
hele kretsen og arrangere årlige kurs i flere (helst alle) klubber. 
Likeså hvordan rekruttere? Motivere og ansvarliggjøre alle medlemmer. Bruke arbeidsplasser, 
skoler og ta kontakt med tidligere spillere/kursdeltagere. 
En viktig del av rekrutteringsarbeidet ligger i drift av den enkelte klubb: Kretsen må ta ansvar for 
opplæring av klubbstyrer, det vil gi en positiv utvikling i klubben. 



 
 
Sak 4 Hvilke krav skal (kan) vi stille til N-Tr.lag bridgekrets? 
Vi må vite hva vi har av økonomi (jfr. Sak 1) for å motivere klubbene. 
Hva kan vi gi av: 
Tilskudd til kurs 
Tilskudd til lærerutdanning 
Tilskudd til juniorer – leir/turneringer 
 
Likeså må det kreves regnskap fra kurset før det gis utbetaling til klubben(-e) 
 
5 Eventuelt 
Ingen saker. 
Alle var enig i god servering og trivelig med en tur til Skage. 
 
Fortsatt godt nytt år! 
 
Ref. Aslaug 
 


