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1 Indledning
TORVEPAKKEN skal ses som et værktøj, der gratis stilles til rådighed for distriktets klubber og
som har til formål at skabe opmærksomhed på torve og markeder.
Denne opmærksomhed skal bruges til at vække interessen for Bridge og dermed skabe mulighed
for at hverve nye medlemmer.
Den bedste måde at få nye medlemmer på er at få interesserede til at besøge klubben og det kan
derfor være et mål i sig selv at bruge TORVEPAKKEN til at få så mange som muligt til at komme
på besøg, eventuelt til et introduktionsmøde med flere deltagere.
Selvfølgelig er det muligt at få medlemmer med det samme og vi skal derfor være beredte på at
både hilse introduktionsdeltagere som nye medlemmer velkommen.
For at alle kan få det fulde udbytte af TORVEPAKKEN, er der udarbejdet et sæt forslag og vejledninger, ligesom der er lavet forslag til checklister og andet materiale.
Alle klubber kan låne TORVEPAKKEN uden beregning mod forudgående reservation hos distriktets bestyrelse.
Dersom flere klubber ønsker at anvende TORVEPAKKEN i samme periode, skal det forsøges
eventuelt at optræde som samarbejdende klubber og dersom dette ikke kan lade sig gøre, anvendes ”først til mølle princippet”.
Vores formål er:

At tiltrække, udvikle og fastholde bridgespillere,
uanset hvor de bor i vores distrikt.
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2 TORVEPAKKENs Indhold
2.1

Fysiske komponenter, oversigt og anvendelse
Telt 3x3 meter
Havepavillon med 4 løse faste sider i hvidt, der kan opstilles med eller uden sider, og som er funderet
på et meget solidt stel.
Det må forventes, at der skal 2 til 3 personer til at rejse teltet.
2 stk. Banner
Klubneutrale der kan spændes ud mellem teltets stænger.
Meget iøjnefaldende og kan eventuelt anvendes i stedet for teltsider.
Bridgebord
Med vinylovertræk

6 solide klapstole
Cafebord
Sammenklappelig og til brug for notering af eventuelt interesserede.
det er vigtigt at have et sted, hvor det er muligt at føre samtaler med interesserede og det foreslås at
placere bordet med 2 klapstole lidt afsides for spillebordet.

2.2 Klubbernes eget bidrag
Hvad skal klubberne selv bidrage med og hvor kan de få fat i det.
Flyers
Kan være alt fra små kort til farverige publikationer.
Der kan hentes inspiration på hjemmesiden for Bridgens Dag.
Roll-ups eller Banner
Hvis klubben ønsker at stille op på torv eller marked, så er det en god ide at investere i egne roll-ups
eller banner, der senere kan anvendes til mange øvrige formål.
Indbydelser til introduktion
Materiale i stil med ”bridgens dag”.
det er vigtigt at medbringe en stor del materialer med klubbens navn og spillested.
Kort og meldekasser
Det skal overvejes, om klubben ønsker at eventuelle interesserede skal have mulighed for at prøve at
være spiller, eller om klubbens medlemmer agerer spillere, selvfølgelig med masser af kommentarer
til de foretagne spil.
Hvis interesserede skal have mulighed for at spille, så anbefales det at have medbragt lagte kort,
hvor kontrakten er kendt og relativ let at spille hjem.
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3 Checklister
Reserver TORVEPAKKEN
Kontakt distriktets formand eller næstformand på mail eller telefon:
Per Egelund

per.egelund@mail.dk 51330863

Søren Pirmo

pirmo@mail.tele.dk

40822351

Regler for reservering
Alle distriktets klubber kan låne TORVEPAKKEN og denne kan bestilles op til 6 måneder forud.
I tilfælde af flere ønsker om bestilling på samme dag, anvendes ”først til mølle” princippet.
Brugen er begrænset til formålet nævnt i indledningen.
Hvor afhentes
ØBC, Tigervej 12, 4600 Køge
Hvordan og hvornår returneres
Efter endt anvendelse pakkes telt og udstyr på samme måde, som det blev udleveret og det afleveres
på udleveringsadressen.
Eventuelle skader eller mangler meddeles ved afleveringen.
Reserver stadeplads
Normalt er det Kommunen der tildeler stadeplads og i mange tilfælde skal dette følges op af en tilladelse fra det lokale politi. (start med kommunen).
Forslag til placering
Normalt vil stadepladsen blive anvist af kommunen, men dersom der er valgmulighed, bør der lægges vægt på, at solindfald og områder med gennemgang til og fra parkeringsplads bør undgås.
Introduktion i klubben, forberedelse
Det er vigtigt at have planlagt en introduktionsdag i klubben, da det i de fleste tilfælde ikke vil være
muligt at få de interesseredes tilsagn om medlemskab, hvorimod det mange gange vil være muligt at
få ”lokket” til et møde i klubben.
Der bør lægges vægt på, at det er de samme klubmedlemmer, der deltager i introduktionsdagen, som
deltog på torvet.
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4 Frivillige
Ledelse af projektet
Normalt klublederen eller en person, der udpeges af klubbens bestyrelse.
Der bør allerede ved beslutningen om deltagelse i et torveprojekt nedsættes en projektgruppe og det
er ikke nødvendigvis bestyrelsen, der skal trække læsset.
Ledelsesopgaven består primært af at reservere stadeplads, styring af eventet og dermed at holde styr
på tidspunkter, udstyr og de frivilliges tilstedeværelse.
Behov for frivillige og deres kompetencer
Normalt vil der være behov for 4 frivillige der agerer spillere, samt 4 yderligere der får til opgave at
”hente” tilskuere til teltet, altså frivillige der kan SÆLGE.

5 Bilag
5.1 Brugervejledninger
Opstilling af telt
Teltet vejer ca. 80 kg, og er pakket i 4 tasker, hvor de 2 måler ca. 2 meter og hvor de 2 øvrige måler
ca. 70x70 cm.
se vedlagte vejledning for opstilling.
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