Opsamling fra den 10. juni 2017
Fremtiden for de fynske bridgeklubber??
- Hvor er vi på vej hen?
- Hvor vil vi hen?
Fra Charlotte Fuglsangs oplæg
I DBf’s formålsparagraf står, at opgaven for DBf er at varetage Bridgeklubbernes
interesser.
Charlotte ønsker, at vi arbejder med værdier: fair play, høflighed og respekt – både
ved bridgebordet og når vi samarbejder. Bridge er for alle. Missionen er, at alle
aldersgrupper spiller. Bridge er lærerigt og sjovt.
Vi skal værne om og synliggøre det kæmpe store, frivillige arbejde.
Bridge tilbyder: social kapital, samvær, mental sundhed, tankesport, konkurrence,
rum for udvikling og vedligeholdelse af relationer.
Kan vi indgå partnerskab eller mere strategiske alliancer med andre organisationer?
Hvilke tilbud har klubberne? Skal der ses på formen med faste turneringsaftener
over en lang periode? Er det trygt og stabilt; men samtidig låsende – en hæmsko?
Kan vi f.eks. tilbyde ”Pizza med Bridge” en eftermiddag af og til – drop ind med en,
du kender – også gerne børn og unge.
Får klubberne nok service fra DBf – sekretariatet? Hvilken bistand fra DBfsekretariatet til klubberne er vigtig?

Fra debatten i grupperne – og efterfølgende plenum
Vigtige kendetegn for en klub, der er attraktiv for medlemmerne at være i og for nye
at komme til:
 Holdånd – fælleshed – engagement – god stemning (Luk f.eks. lidt brusvin op
og ønsk hinanden en god sæson)
 Orden og struktur
 Indfør medhjælperbegrebet , så flere frivillige involveres i klubbens arbejde
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Undgå de frivillige brænder ud – uddelegér langt flere opgaver
Rummelighed, så nyuddannede bridgespillere sluses godt ind
Kør eftermiddags Åbent Hus med makkergaranti
Gå efter 50+ i markedsføringen
Lav puljeturnering med andre klubber – ex 1 gang pr. måned.
Lav drop in turneringer 1 gang pr. måned i klubberne
Brug distrikt Fyns aktivitets/arrangementskalender
Husk der er intro i brug af den nye bridgecentral under Bridgefestivalen
Deltag i klub-organisationsdagen den 11. november. Arrangeret af
Breddeudvalget/DBf
 Være med til at skabe sammenhængskraft mellem klub – andre klubber –
distrikter og sekretariat
Ønsker til DBf
 Bridgecentralen skal fungere
 DBf bladet skal være relevant for DBf’s mange medlemmer – ikke kun for de
få konkurrence eller elitespillere
 Den almindelige klubspiller skal føle, man får noget fra DBf
 Brug annoncer til markedsføring – ex. på nettet.
 Kan man indføre indslusningsmedlemsskab til DBf ved nye klubbers
indmeldelse
 Lav velkomstpakke til nye formænd og giv dem en telefonopringning
 Der efterlyses kursus i at bruge den hjemmeside, DBf stiller til rådighed for
klubberne
 Være med til at skabe sammenhængskraft mellem klub – andre klubber –
distrikter og sekretariat

Ønsker til Distrikt Fyn
 Månedlige drop in Bridge i x antal byer
 Indgå partnerskab – et eksempel er henvendelse fra Hjerneskadecentret
 Lav oversigt på Distrikt Fyns hjemmeside over undervisningstilbud
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 Gerne årlige arrangementer som dette – godt initiativ.
 Der efterlyses i kursus i at bruge den hjemmeside, DBf stiller til rådighed for
klubberne
Jane Norgren, distriktets formand, siger, at Distriktet gerne hjælper klubberne –
bare send en mail til distriktets mail eller til Jane – eller ring.

Derefter fulgte en drøftelse af Distriktets turneringer
Tilfredshed med Rød Klub.
Folk fyldes op af de mange Åbne turneringer.
Vi skal gøre Fynsmesterskabet til det primære – det er lang tid at sidde og spille DMturneringer under Bridgefestivalen. Lad der være fri tilmelding til DM-turneringerne
som til seniorer. Det vil måske give større deltagelse i
Fynsmesterskabsturneringerne.

Morten Bilde fortalte om skolebridge
Inger Just er kontaktperson på Fyn. Kontakt hende, så snart der åbner sig en
mulighed for skolebridge, så får I støtte, materialer og evt. en, der hjælper det hele i
gang. Der er lavet små 1 minuts intro film. Morten kommer med alt
markedsføringsmateriale.
Hovedregel: tal 1 minut – spil så. Det skal være fedt og sjovt at spille bridge.
Find steder, hvor vi kan komme i gang med skolebridge. Det trækker lærere,
forældre og bedsteforældre med ind i bridgeklubberne.

Tak for en rigtig god dag med et stort engagement omkring bridgen på Fyn. Det
tegner godt.

Inge Lind Sørensen
sekretær
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