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Lavet af Birte Fjordvald Mariager juniorklub 

Indledning 
Mariager juniorklub har til sommer kørt i over et år, hvor projektet blev forlænget et halvt år i vinters, da 

målet blev indfriet med 30 medlemmer. Til dagligt er juniorklubben åben kl.14.00-17.00 og er et 

fritidstilbud til børn i 4-6 kl. Den daglige drift står Birte og Elisabeth for, hvor Birte er ansat som pædagog og 

står for alt det praktiske og Elisabeth er ansat som madmor, der står for indkøb og madlavning. 

Juniorklubben benytter cafeteriaet som tilhørssted, og hallen benyttes i det omfang den er ledig. Der 

tilbydes et let måltid mad om eftermiddagen, når børnene kommer fra skole. Status på juniorklubben vil 

blive drøftet undervejs og vil være et grundlag for afgørelsen om Mariager juniorklubs fremtid. 

Medlemstal 
Medlemstallet pr. 1/5 2017 er på 52 medlemmer, hvor af 5 medlemmer er på månedsbetaling der koster 

300 kr. og de resterene 47 er på klippekortordning med 25 kr. pr. gang. Der har været en støt fremgang i 

tilmeldinger siden december 2016, hvor medlemstallet var på 38 medlemmer, hvor 9 medlemmer 

benyttede månedsbetaling, hvilket næsten er det dobbelte. De 52 medlemmer fordeler sig med 21 børn fra 

4 årgang, 30 børn fra 5 årgang og 1 barn fra 6 årgang. De fordeler sig ligeligt på køn med 27 drenge og 25 

piger. 

Tabel 1 Fordeling af antal medlemmer pr.1/5 2017 

 

Fremmøde 
Et nyt mål med ca.25 medlemmer pr. dag er ikke indfriet, hvor der har været en stor varierende deltagelse 

fra 0 til 28 børn. Det gennemsnitlige antal pr. dag er 9 børn. Det varierer meget alt efter, hvilken ugedag og 

måned det er. Fredag er meget stille med et gennemsnit på 3 børn og flest børn om tirsdagen med et 

gennemsnit på 16 børn, hvor 3 klasser har tidligt fri kl.14.00. 

Tabel 2 Gennemsnitlige antal medlemmer fordelt på måned og ugedag 2017 Forår 

 



Tabel 3 Gennemsnit pr. dag/uge/måned 2017 Forår 

 

Økonomi 
Juniorklubbens udgifter er estimeret til 400.000 kr. pr. år., hvor løn er den største udgift. Der har været 

13.000 kr. til rådighed, hvor ca. 2000 kr. benyttes på mad, materialer og udflugter pr. mdr. Ungdomsskolen 

stiller minibusser til rådighed ved udflugter, samt ekstra personale. Ikke mindst personale til administrativt 

arbejde ift. indkrævning af penge og indmeldelse. 

Tabel 4 Udgifter fordelt på løn, drift og leje. 

 

Ting der har fungeret godt 
En månedlig udflugt/arrangement har fungeret rigtig godt, da børnene har prøvet forskelige ting, som ikke 

var muligt i klubben. Lars har været med ved alle udflugter, og dermed givet stabilitet. Sæsonpræget ting 

som fastelavn og påskefrokost har været et hit med mange deltagere. Lån af aktivitetstrailer har gjort det 

muligt at lave nogle andre aktiviteter end de sædvanlige aktiviteter dødbold, håndbold, fodbold og 

badminton og wakeboard blev benyttet meget. MIK håndbold har givet os lov til at benytte halvdelen af 

hallen i en halv time om mandagen og torsdagen. Børnene har haft mulighed for at deltage i badminton om 

onsdagen. MIK har været behjælpelig med udlån af redskaber. Samarbejdet har fungeret mellem 

halinspektøren Dennis og Verner. Det har været uundværligt med evalueringsmøde ca. en gang om 

måneden, men har desværre ikke været fuldtallig alle gangene.  

Tiltag 
For at kunne indfri målet med en højere deltagelse blev flere timer stillet til rådighed, hvor PR har været i 

fokus med FB opslag og fremmøde på skolen. Det er lykkedes at få flere medlemmer, men ikke en større 

deltagelse. Et møde med foreningerne og hallen blev etableret, og et efterfølgende arrangement 

familiefredag blev en stor succes med ca.90 personer. Med manglende hal tider har der været fokus på at 

etablere flere kreative ting med maling, nøgleringe, magneter, Cernit, brætspil og madlavning, hvilket har 

tiltrukket pigerne. En gruppe elever fra Mariager efterskole kom og underviste to gange, hvor få mødte op. 

Det havde næsten den omvendte effekt. En spørgeskemaundersøgelse skulle give forslag til forbedringer, 

hvor deltagelsen var meget lav. 



Udfordringer 
Den største udfordring har været manglende haltider, hvor idrætsprofilen ikke har kunnet lade sig gøre alle 

dage, især tirsdag og torsdag. Flere har udtalt at de ikke kommer i klub, fordi de ikke kan dyrke sport. 

Pigerne har været glad for den kreative del, der er et produkt af manglende haltider. At der kom en 

uforudset leje undervejs har gjort at de to samarbejdspartnere ungdomsskolen og kommunen skulle finde 

penge midt i projektet, hvilket tolkes som modvilje fra hallens side. Manglende opbakning fra 6 årgangs 

side, hvor de ikke ville melde sig ind, men gerne benytte hallen. Årstiden har også været en faktor, hvor 

udendørs aktiviteterne startede op, hvor fodbold startede tidligt op og lavede træninger i klubtiden. Skolen 

vil bibeholde de kommende 4 kl. i SFO, hvilket er grundlaget for at få nye medlemmer. Interessen har ellers 

været stor fra denne årgang, der har givet udtryk for at de gerne ville begynde efter sommerferien. 

Etablering tager tid, hvor et halvt år som udgangspunkt måske var for lidt til at få vaner brudt, hvor børnene 

har været vant til at gå hjem efter skole. En lav deltagelse har helt sikkert været en udfordring, hvis man har 

været alene fra en årgang eller eneste køn ikke altid har været spændende. Den lave deltagelse har sat 

begrænsninger ift. hvilke aktiviteter der kunne udføres.    

Forslag 
Med et gennemsnit på 3 børn om fredagen vil denne dag kunne skæres væk. Man kan se på de andre 

juniorklubber, hvor Hadsund har længere åbningstid to hverdage i ugen. Arden og Hadsund juniorklub har 

deres eget tilhørssted, hvor de deler lokaler med ungdomsskolen. I Hadsund betaler de et symbolsk beløb 

en gang om året og egenbetaling ved udflugter. Hvis en pensionist eller frivillig kunne stå for klubben, ville 

udgifterne blive sænket markant. 

Konklusion 
Den manglende hal tid, årstiden eller kort projektforløb med juniorklubben har formentligt gjort at 

fremmødet er faldet. Hvad der gør at medlemstallet er på sit højeste, men ikke deltagelsen kan undersøges 

i en ny spørgeskemaundersøgelse. En juniorklub profil bør sættes efter, hvad der er af muligheder og ikke 

kun det ønskede formål. En buffer pulje til uforudsete ting bør være med i overvejelserne om en fremtidig 

juniorkub.  


