Utvidet styremøte, møte med og viktig informasjon til klubbene, Årnes kafeteria onsdag 18.8. kl 18
Deltakere:
Fra kretsstyret: BS. Valen (BSV), T. Lisland (TL), O. Forseth (OF), V. Skori (VS), H.P.Hansen (HPH)
Fra NBF: Marianne Harding
Fra klubbene: Kragerø: S. Johansson, M. Olsen, Drangedal: O .J. Wefald (OJW), Skien: A. Bentsen,
S. Markussen, Duestien: Ø. Eriksen (ØE), KGB: N. Underthun, H. B. Haugerud (HBH), Lunde: A. Årmot,
Midt-Telemark: H. Verpe, Notodden: T. A. Ljosland, K. Myrene, P. J. Schau, Seljord: J. Thunberg, R.
Nordbø, Kviteseid: T. Strømstad, N. Hovden, Rauland: M. Steinstad
I tillegg hadde vi besøk fra TAs distriktskontor i Bø, noe som forventes å gi en fyldig presentasjon av
bridge og bridgerekruttering i TA.
Alle klubbene i kretsen var representert utenom Brevik BK, som altså ikke fant det bryet verd.
1. Nye tanker vedrørende rekruttering:
Noen hovedmomenter fra den gode orienteringen vi fikk fra Marianne:
- Om rekruttering generelt, viktigheten av å få kursdeltakere integrert i klubben, og viktige momenter
i denne sammenheng.
- Et tankevekkende eksempel fra Europas største bridgeklubb (i Stockholm), der alle klubbkveldene
hadde innlagt kaffepause med noe å bite i, romslig rundetid, og klubben hadde nesten ikke frafall.
- I rekrutteringsarbeidet er det å få nye medlemmer til å trives i klubben det aller viktigste,
rekruttering er å oppnå at nye medlemmer ønsker å komme i klubben.
- Klubben bør ha en målsetting og en handlingsplan. Handlingsplanen fra Bergen Akademisk BK ble
vist som et eksempel.
- Nytt kursmateriell ble presentert.
- Måter å rekruttere de unge på: Diverse enkle kortspill i SFO, benytte ungdomsskolens prosjektuke,
lynkurs for russ -> reklame på russebil, helgekurs.
- Helgekurs: På det meget vellykkede helgekurset i Stavern ble de 5 første kapitlene av ”Bridge 1”
gjennomgått, sosialt samvær lørdag kveld, turnering søndag ettermiddag.
- Orientering om høstens vervekampanje: ”Verv en bridgevenn”. Viste fram diverse plansjer som er
tilgjengelig frå NBF.
Alle fikk T-skjorter til bruk i høstens vervekampanje.
TL orienterte om planlagt helgekurs i nær framtid i Bridgens Hus, Skien.
2. Evt. Storturnering i Telemark.
OJW. orienterte om Gautefall Hotell. Selv om hotellet skulle bli gjenåpnet, var det ikke aktuelt for
Drangedal BK å gjenskape Gautefallturneringen.
OF opplyste om at Rauland BK og Odda BK muligens vil samarbeide om en stortunering i øvre deler
av fylket, for eksempel på Haukeli.
VS fortalte om kjempeflotte lokaler i Vrådalshallen, førsteklasses til bridgeturneringer.
Kretsstyret mener at en (eller to) klubber må ha hovedansvar for å starte og drive en evt. ny
storturnering, men kretsen vil kunne være behjelpelig på flere måter.
HBH påpekte den lave oppslutningen fra spillere fra Grenlandsdistriktet i de turneringene som
allerede finnes innen kretsen.

3. Nye tanker vedrørende KM-turneringene
BSV jobber med å få til en sponsoravtale som kan gjøre oss i stand til å foreta en kraftig forbedring av
premieringen. Lykkes dette, vil det bli større premier og premiering innen flere kategorier.
KM-mix blir avholdt i samarbeid med KGB. Turneringes navn blir: KGB-mix – Åpent KM-mix. Det vil bli
anledning til å delta fra andre kretser, men beste mixpar fra Telemark blir kretsmestere.
4. Justering av terminlista.
KM-mix 4.12. utgår, men går sammen med KGB-mix 15. januar. Det framkom ellers ingen
kommentarer til terminlista.
5. Eventuelt
Hans Petter Hansen, som er kretsens rekrutteringskontakt og vararepresentant til kretsstyret,
presenterte seg og la fram materiell til bruk i rekrutteringsarbeid.
HBH savnet større pressedekning av bridgen både nasjonalt og lokalt, og lurte på om kretsen hadde
tanker om dette. BSV svarte at kretsen vil jobbe mer mot pressen enn før, jfr. stort oppslag i Varden
18.8. og kommende artikkel i TA, men presiserte at alle klubbene også må gjøre mer for å holde
kontakt med pressen. Dette er et punkt som antakelig bør inn i klubbenes målsetting.
I forbindelse med sin bridgespalte i Varden etterlyste ØE innspill fra klubbene angående både
interessante spill og aktuelle opplysninger ellers.
BSV takket til slutt klubbene for det store engasjement som var vist ved det svært gode frammøtet.
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