Bifrost strategi
“Unite the Clans”

Hvad er dette her for et dokument?
Dette er strategipapiret, som skal tjene som en rettesnor for forretningsudvalget, repræsentantskabet, regionsrådene
og de lokale aktive. Det er en kort og klar formulering af Bifrosts arbejde og metodik i de næste år.

Holdningsskift: Fra “Nej” til “Fedt! Lad os se om vi kan hjælpe”
Bifrost er en landsforening fyldt med kreative ildsjæle, og vi er sjældent enige om, hvor vi vil hen. Vi i Bifrost vil gøre
hvad vi kan for at tilgodese de frivillige aktives initiativer. Så i stedet for at sige ”nej” til initiativer, vil vi tilstræbe
dialog som gør initiativerne til virkelighed og at de trækker i samme retning. Det vigtigste er at støtte frem for at
afvise.

Værdigrundlag: ”Hjælp til forbedringer”
Bifrost arbejder på at bevidstgøre lokalforeningerne om, hvilke værdier de fremmer i deres medlemmer og i
samfundet. Vi vil gerne skabe grundlag for, at de enkelte lokalforeninger kan arbejde videre med deres værdier,
og sætte fokus på hvor vigtigt og givtigt dette arbejde er. Værdigrundlaget skal spredes og gøres håndgribeligt,
gennem eksempler taget fra lokalforeningernes arbejde med at udvikle kampagner, kongresser, scenarier og foreningsarbejde.

Fokus på miljøer: Liverollespil, bordrollespil, og alt det andet
Bifrost er idag en mangfoldig landsforening med mange forskellige lokalforeninger. Miljøerne skal behandles forskelligt, efter hvor stor en andel af foreningerne vi har, og hvor integrerede de er i Bifrost.
Liverollespillere - har vi mange af i Bifrost, men vi har stadig ikke alle med. Bifrost skal bestræbe sig på at få alle
danske liverollespillere med. Derfor skal vi arbejde på at skabe og udbygge netværk og tilbud.
Bordrollespillere - har vi nogle af med, men der er stadig mange derude som vi ikke kender. Vi skal hjælpe med at
forbinde miljøer og få dem til at tale sammen - og finde ud af hvordan vi kan hjælpe.
”Alle de andre” - har vi enkelte foreninger med af. Vi vil gerne organise dem, og derfor er vi i en igangværende proces
for at finde ud af hvordan Bifrost kan støtte disse miljøer. Vi vil gerne have flere brætspillere, figurspillere, cosplayer m.fl. med i Bifrost. Indtil videre er vi primært en landsforening for rollespillere – men hvor vi gerne vil have flere
ligesindede hobbyer med i Bifrost.

Mål fremad mod 2015
I 2015 kender alle lokale aktive Bifrost’s formål, arbejde og værdigrundlag. De skal være bevidste om, at de er en del
af Bifrost, og hvordan de får indfyldelse og adgang til ressourcer.
I 2015 er alle rollespilsforeninger (både bord-, og live) medlemmer af Bifrost.
I 2015 har vi fundet ud af, hvordan vi kan inkludere bræt-, figur-, og kortspillerne.

Bifrost strategi
“Isbjergsmodellen”

Bestyrelser
& Aktive

Medlemmer & Deltagere til
kampagner, scenarier, con’er

Aktive kræfter udenfor
rollespilsmiljøet

”Når det regner på de aktive – drypper det på medlemmerne”
I Bifrost sigter vi efter, at skabe bedre aktiviteter for vores medlemmer, ved at fokusere på de aktive og bestyrelserne
i lokalforeningerne. Bifrost skal derfor primært lave aktiviteter, der opkvalificerer “over overfladen”, frem for at lave
arrangementer for medlemmer i de enkelte lokalforeninger. Følgende sætning opsummerer tanken: ”Vi vil opkvalificere aktive og
give dem værktøjer til at skabe netværk, vidensdeling og samarbejde lokalforeningerne imellem.”

