
Många av Bridgeförbundets klubbar har under den senaste 20-års
perioden varit mycket framgångsrika när det gäller att rekrytera nya 
spelare till kurser och utbildningar. Många små klubbar i större städer 
har slagits ihop till större klubbar och allianser parallellt som vi anslutit 
en hel del helt nya klubbar. Sammantaget har det successivt lett till en 
fördubbling av Bridgeförbundets medlemsantal.

Med anledning av denna korta bakgrundsbeskrivning kallar styrelsen
enskilda medlemmar, bridgelärare, bridgeskolor, klubbar och distrikt att 
medverka under en spännande helg i Örebro där temat är allt som rör 
rekrytering för Bridgeförbundet. Den här träffen ersätter på sätt och vis 
den traditionella Distriktsträffen som brukar hållas under hösten, och 
riktar sig som nämnt på många sätt till en annan målgrupp.
 
Vi kommer bland annat att gå igenom SBF:s nya utbildningsmaterial, 
prata om rekrytering, utbildning och inte minst hur vi skall behålla de 
som gått kurs hos oss.

Vi hoppas på stor uppslutning i början av maj.
 
Ta chansen, var med och påverka aktivt Ditt Bridgeförbund!

 

Pontus Silow
Ordförande
Svenska Bridgeförbundet

Fredag 4 maj
16.30 - 17.00 Kaffe, registrering, mingel
17.00 - 17.30 Välkommen  
17.30 - 19.00 Lägesorientering för SBF
19.00 -  Middag

Lördag 5 maj
09.30 - 11.30 Rekrytering
11.30 - 13.00 Utbildning/kurser
13.00 - 14.00 Lunch 
14.00 - 15.00 Tävlingar/arrangemang
15.00 - 16.30 Från kurs till klubb, del 1
16.30 - 17.00 Kaffe 
17.00 - 19.00 Från kurs till klubb, del 2
19.30 - 21.00 Middag 
21.00 - 22.00 Minibridgetävling

Söndag 6 maj
09.00 - 11.00 Summering 
11.00 - 12.00 Utvärdering, avslutning och sammanfattning
12.00 - 13.00 Lunch och hemfärd

 
Snabbfakta:
När:   4-6 maj.
Var:   Scandic Väst i Örebro.
Vem:   Medlemmar, bridgelärare, bridgeskolor, klubbar och distrikt.
Anmälan:  mme@svenskbridge.se – senast den 15 april 2018. 
Frågor:  mme@svenskbridge.se eller 019-277 24 85.
Kostnad:  Enkel 1600:-, dubbel 1000:- och trippel 700:- i helpension/pp.
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IK

TIG
T Hur ska vi bli fler,  

bättre och   
framgångsrikare?


