
Det er ikke fordi ting er vanskelige
at vi ikke prøver dem.
Men fordi vi ikke prøver dem
 at de er vanskelige!

GRUPPEOPPGAVE I REKRUTTERINGSARBEID

HVA GJØR VI FOR Å FÅ FOLK TIL Å MELDE SEG PÅ BRIDGE KURS?

1. Hvordan får vi folk interessert i bridge?

2. Hva er argumentene for å jobbe med rekruttering?

3. Hvilke betydning har det for din klubb at medlemstallet øker?

4. Hvilke oppgaver kan jeg bidra med for å få folk til å melde seg på bridge kurs?

5. Hvilke oppgaver bør andre i klubben ha for å få folk til å melde seg på 
bridgekurs?

Alle i gruppen diskuterer og reflekterer over disse spørsmålene. Deretter skriver dere ned 
minst fem forslag til å få folk til å melde seg på bridge kurs. Dette skal vises fram i plenum 
etterpå.

LYKKE TIL



Det er ikke fordi ting er vanskelige
at vi ikke prøver dem.
Men fordi vi ikke prøver dem
 at de er vanskelige!

GRUPPEOPPGAVE I REKRUTTERINGSARBEID

HVORDAN SKAL VI ARRANGERE KURS?

1. Hvem er kursansvarlig?

2. Hvilke lokaler passer til kurset ?

3. Hva slags utstyr trenger man for å holde kurs?

4. Hvilke holdninger bør man ha som kursholder?

5. Hvordan lærer kursdeltakerne best?

6. Økonomi: Hvilke utgifter/inntekter er det?

7. Hvilke oppgaver bør fordeles med flere klubbmedlemmer?

8. Hva skjer hvis flere klubbmedlemmer blir involvert i kurset?

9. Hvilken tid på året bør vi arrangere kurs?

Alle i gruppen diskuterer og reflekterer over disse spørsmålene. Deretter skriver dere ned 
minst 10 forslag på hvordan vi kan arrangere kurs. Dette skal vises fram i plenum etterpå.

LYKKE TIL



Det er ikke fordi ting er vanskelige
at vi ikke prøver dem.
Men fordi vi ikke prøver dem
 at de er vanskelige!

GRUPPEARBEID I REKRUTTERINGSARBEID

HVA BØR GJØRES FOR Å FÅ KURSDELTAKERE TIL Å FORTSETTE OG SPILLE BRIDGE?

1. Hvem har ansvaret for å følge opp kursdeltakerne etter kurset?

2. Hvordan skal klubben organiseres for å ta imot nybegynnere?

3. Hvilke holdninger/adferd bør vi kunne forvente av klubbmedlemmer?

4. Hva skal gjøres for å skape gode holdninger, og hvem har ansvaret?

5. Hva slags turneringsform er best for nybegynnere?

6. Hvor mange spill er det lurt å spille for en nybegynner på en klubbkveld?

Alle diskuterer og reflekterer over disse spørsmålene. Deretter skriver dere ned minst ti 
forslag på hva bør gjøres for å få kursdeltakere til å fortsette å spille bridge.

LYKKE TIL


