
Varmt välkomna önskar VDB:S styrelse! 

VDBF inbjuder till  

Ordförandeträff 
Torsdag 27 oktober kl.18.00 – 21.00 

Alliansens lokal, Blekeg 9, Karlstad 
 

Varmt välkomna till en förhoppningsvis upplysande, inspirerande och 
kreativ kväll i bridgerekryteringens tecken! 

 
Många av våra klubbar arrangerar idag bridgekurser på olika sätt och oavsett om man har en 
framgångsrik verksamhet eller inte, så är vi säkra på att stöd och hjälp mottas tacksamt. 
Kvällens tema handlar om hur vi tillsammans kan lyfta bridgen och slå ett gemensamt slag för 
nyrekryteringen med uppföljning i vårt distrikt.  
 
Vi har bjudit in Jan Malmström från Hallands BF samt vår rikskonsulent Tommy Andersson 
att delge sina erfarenheter och idéer. Hallands BF är nu inne på sitt fjärde år i ett projekt som 
vi i VDBF kan komma att efterlikna och vilja sjösätta fr.o.m. nästa verksamhetsår 12-13.  
 
Det är av största vikt att du deltar och gärna fler representanter från din klubb! Om det 
är omöjligt så ber vi dig att utse en/flera ersättare så att varje klubb i vårt distrikt har 
åtminstone en representant till denna träff.  
Vi ber er också redan nu att boka in ett styrelsemöte i er egen klubb (gärna redan veckan 
efter) för att kunna delge vad ni varit med om och eventuellt där ta ett beslut om det är 
intressant för er klubb att ingå i ett ev. projektet och i sådana fall på vilket sätt. 
Reseersättning utgår till samtliga deltagare (vi uppmanar till samåk).VDBF bjuder även på 
lättare förtäring samt kaffe/te, juice under kvällen. 
 
Program: 
Kl.18.00  Presentation av Jan Malmström som bl.a. kommer att prata om: 

§ Rekrytering – erfarenheter från Hallands BF och Albrekts BK 
§ Nybörjarkurser 
§ Avslutning av kurser 
§ Tävlingar för mindre rutinerade på distriktsnivå 
§ Fortsättningskurser 
§ Utbildningsdagar 
§ Juniorsatsningar 

Tid för diskussion och frågor  
Kl.19.30 Fikapaus – bensträckare 
Kl.20.00 Presentation av rikskonsulent, Tommy Andersson, som pratar om vad han bidra 

med vid en eventuell satsning på nyrekrytering i VDBF. 
 Tid för diskussion och frågor 
Kl.20.30 VDBF:s styrelse informerar om hur vi går vidare. Vad händer nu? 
Kl.21.00 Avslut och hemfärd 
 
Anmälan till denna träff sker på VDB:s hemsida på spader www.svenskbridge.se eller via  
e-post till suzanne.larsson@karlstad.se senast 21 oktober. 

 

 

http://www.svenskbridge.se/
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