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PROJEKT 30 000 TILL 2020 
 
1 Utgångspunkt 
Klubben formulerade en projekplan först 2019-02-25 och har därmed 
deltagit i riksprojektet under begränsad tid. 
 
Samtidigt, som vårt projektdeltagande är begränsat i tid, låter vi detta 
deltagande vara en rolig del i vårt mångåriga, kontinuerliga arbete, att 
rekrytera nya medlemmar till klubben. 
 
Delrapport 1, 2019-06-16, redovisar projektgruppens långsiktiga strategi 
samt även konkreta resultat av dittillsvarande arbete samt den nybörjar-
utbildning, som avslutades under våren, omfattande 10 deltagare. 
 
2 Aktiviteter hösten 2019 
2019-09-11 startade höstens nybörjarutbildning omfattande 12 kurstill-
fällen. Deltagarantalet har varit 17, i huvudsak personer, som projekt-
gruppen 30 000 till 2020 identifierat och rekryterat. Huvuddelen av 
periodens nya medlemmar har rekryterats via våra utbildningar. 
 
3 Insatser inför våren 2020 
Ett antal presumtiva intressenter för framtida utbildning/medlemskap 
finns listade för kommande uppvaktning. 
 
Projektgruppen har beslutat, att under våren 2020 hålla en lägre profil, 
vad gäller nyrekrytering. 
 
En speciell satsning görs istället på att ge senaste terminers nya 
medlemmar en trygghet, att våga pröva sina nyvunna kunskaper i 
klubbens reguljära spel. 
 
En särskild insats under våren 2020 är kallad ”Nybörjartävling, ons-
dagar” på tid, som tidigare varit avsatt för nybörjarutbildning. Vi låter där 
nybörjare pröva sina vingar i vägledd tävlingsbridge. 
 
Äldre medlemmar, med intresse att skapa trygghet för dessa nybörjare 
till reguljärt spel i klubben, inbjuds att medverka/vägleda. 
 
4 Insatser inför hösten 2020 
En huvuduppgift för hösten 2020 är att starta en ytterligare nybörjar-
utbildning omfattande 12 kurstillfällen. 
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Målgrupp är förstås de kvarvarande intressenter, som identifierades 
2019. Det finns även utrymme för intensifierade insatser mot olika 
organisationer, där vi bedömer, att bridge kan vara ett bra komplement 
till det medlemskap de har i resp organisation. Vi har redan ett antal 
inbjudningar, att presentera ABK Singelton vid sådana medlemsmöten. 
 
5 Avslutning 
ABK Singelton tackar Förbundet för projektet 30 000 till 2020, ett 
initiativ som är självklart för alla oss bridgeälskare – att vinna fler att 
uppleva tjusningen med bridge! 
 
För oss som enskild klubb har Svenska Bridgeförbundets initiativ vässat 
vår generella strategi, att kontinuerligt utveckla vår egen klubb; Tack! 
 
I gengäld är vi välvilliga, att berätta om vårt rekryteringsarbete vid ev 
distriktsträffar etc. Förutsättningen är förstås, att Förbundet anser, att 
vårt enkla och självklara rekryteringsarbete kan ge små tips för andra 
klubbar med nyrekryteringsintresse. 
 
Projektgruppen, 30 000 till 2020 i ABK SINGELTON, ASKERSUND 
Bengt Friberg 
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