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Kære klubbestyrelse 

Denne mail er sendt til formanden i klubben. Det er vores håb, formanden 

videresender til den øvrige bestyrelse. 

Rekruttering og fastholdelse har altid – og vil nok altid – være et emne der snakkes om 

i mange bridgeklubber. Hvordan fastholder vi nuværende medlemmer, men måske et 

endnu større spørgsmål, hvordan får vi nye medlemmer? Corona-virussen har ikke 

gjort disse spørgsmål mindre relevante – desværre tværtimod.  

Inden vi præsenterer baggrunden for denne mail, håber vi, at mange af jer så småt er 

begyndt på bridgen igen og/eller er begyndt at tage kontakt til de nuværende samt 

tidligere medlemmer i klubben. Man kan ikke udelukke at mange medlemmer er 

tilbageholdende med at begynde med bridgen igen, og derfor kan det være en god ide 

allerede nu at tage kontakt til medlemmerne om den kommende sæson, så vi 

forhåbentlig kan få medlemmerne tilbage i klubben igen.  

Vi har prøvet at samle lidt gode råd i en pjece, som vi håber, I vil sætte på 

dagsordenen til et bestyrelsesmøde. Vi ved godt, at vi er lidt sent ude ift. 

planlægningen af den kommende sæson, men det er ikke for sent at optimere og 

justere, hvis I allerede skulle have aftalt bridgeturneringer og andre aktiviteter til 

sæsonen. Den vedhæftede pjece, vil forhåbentlig sætte tanker i gang hos jer og være 

medvirkende til, at I stiller jer selv nye spørgsmål til gavn for jeres klub.   

Vi planlægger løbende at opdatere pjecen, så vi vil meget gerne have inputs til den. 

Alle inputs er velkomne på dbf@bridge.dk.  

Arbejdet slutter ikke med pjecen. Der er allerede mere i støbeskeen, bl.a. en pjece 

til nye i klubbestyrelser og en lille folder om fordele og gode råd, hvis man vil starte 

op med bridge i samarbejde med et oplysningsforbund samt Ældre Sagen. Inputs til 

dette er naturligvis velkommen til dbf@bridge.dk.  

Vi ønsker jer alle god arbejdslyst, god sommer og gode kort😊  

Med venlig hilsen 
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