Danmarks Bridgeforbund
Hørkær 32B
DK – 2730 Herlev

Bridge og pizza – et juniortilbud

Telefon +45 48 47 52 13
E-mail: dbf@bridge.dk

Baggrund:
Vi vil afprøve en metode til, hvordan vi kan støtte lokale klubber med indslusning af børn/unge i
bridgemiljøet, primært overgangen fra bridge som skoleaktivitet til bridge som fritidsaktivitet.
Målgruppen er således i særdeleshed elever, der har mødt bridge i skolen, men tilbuddet skal
også være åbent for andre i samme aldersgruppe.
Der er tale om en række pilotprojekter, og idéen er opstået på baggrund af gode erfaringer fra
Sønderborg og fra Norge. Hoved idéen er, at børn/unge inviteres til bridge og pizza i den lokale
klub på et tidspunkt, der passer ind i børn/unges hverdagsliv. Der er f.eks. gode erfaringer med
hver anden fredag eftermiddag/først på aftenen, da det ikke kolliderer med andre
fritidsaktiviteter. Det er op til de deltagende klubber at finde et egnet tidspunkt, og klubberne
afgør også selv, hvor ofte, det skal være, dog ikke sjældnere end én gang pr. måned.
Hvis en klub er interesseret, men ikke kan løfte opgaven alene, eller ikke har elevgrundlag nok,
kan det være en idé med et samarbejde med en naboklub. Vi hjælper hellere end gerne med at
etablere kontakt.
Tidspunkt:
Pilotprojekterne tænkes begyndt sideløbende med Skolebridge projekter i forbindelse med
skolestart august 2017.
Målgruppe:
Primært børn og unge, der har været introduceret til bridge i skolen, hvorfor projekterne startes
op i klubber, der er/har været i gang med Skolebridge. Andre interesserede er dog mere end
velkomne.
Forudsætninger:
Der skal være et elevgrundlag, dvs. der skal enten være forløb i gang eller have været
gennemført bridgeforløb på flere skoler i lokalområdet, som den lokale klub har adgang til
kontakt med. Der skal også være en lokal klub, der vil lægge kræfter i pilotprojektet og som er
indstillede på selv at stå for det videre arbejde med deltagerne, altså gerne vil gøre noget i
deres klub, så der på sigt etableres et lokalt, ungdomstilpasset tilbud i klubben, som giver
mulighed for, at de unge melder sig ind i klubben.
Klubben skal:
 Lægge lokaler til
 Stå for reklame/opsøgende arbejde med bistand fra DBf
 Finde underviser/tovholder. Denne skal stå for koordineringen af de frivillige hjælpere og
skal kunne klæde hjælperne på til at instruere ved bordene.
 Være indstillede på, at undervisningen skal være fleksibel, for man ikke regne med de
samme deltagere hver gang.
 Stille med frivillige hjælpere
 Lægge spil
 Melde tilbage på tilsendt spørgeskema, så vi kan evaluere projektet.
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DBf stiller til rådighed:
 Udkast til invitation, der kan bruges på skolerne
 Vejledning omkring det opsøgende arbejde i forhold til deltagere
 Vejledning omkring pressearbejde, herunder udkast til pressemeddelelse
 Forslag til undervisningsmateriale
 ”Bidt af Bridge”, der sendes gratis til klubben
 Vejledning omkring selve undervisningsopgaven
 Organisering af besøg af en til to juniorspiller
DBf betaler:
 Transportudgifter til juniorbesøg
 Aflønning af samme
Det ligger os meget på sinde, at klubbernes økonomi ikke skal være en hindring for dette
projekt. Derfor kan der, hvis klubberne har behov for det, søges tilskud hos DBf til:
 Den lokale underviser/tovholder (kan være direkte til klubben hvis det ønskes)
 Udgifter til pizza
Arbejdsfordeling:
Trine Binderkrantz og Morten Bilde koordinerer kontakten med klubberne og indgår aftalerne om
deres deltagelse. Det er meget vigtigt, at det er helt tydeligt for klubberne, hvad der forventes
af dem og hvad de kan forvente af os.
Trine sørger for udkast til invitation, pressemateriale samt vejledning om pressearbejde.
Interesserede klubber henvender sig.
Trine og Morten koordinerer så vidt muligt juniorbesøg. Interesserede klubber siger til.
Trine/Morten kan begge vejlede omkring opsøgende arbejde, materiale samt selve
undervisningsopgaven
Derudover løfter klubberne selv opgaven.
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