
Evaluering af Mariager juniorklub 
 

Mariager Juniorklub, beliggende i Mariagerhallen, er en udspringer af projektet ”Danmarks bedste 
samlingssted” i Mariagerfjord Kommune, med henblik på at øge aktivitetsniveauet i hallen, også udenfor 
stregerne. Juniorklubben er et tilbud til 4.-6. klasse efter skole, på alle hverdage mellem kl. 14:00-17:00. 
Juniorklubben benytter hallens ledige haltider i tidsrummet og tager oftest udgangspunktet fra hallens 
cafeteria og mødelokale. Her bliver der serveret mad og frugt, og mødelokalet tager mere og mere form 
som et hyggeligt aktivitetsrum med projektor og sofa, hvori der bliver hygget med PlayStation, lyttet til 
musik og danset til Just Dance. 

Der er blevet lagt stor fokus på markedsføringen af juniorklubben i lokalområdet. Der har været opslag på 
skolens intranet, specifikt rettet mod den primære målgruppe, som er forældre med børn i 4.-6. klasse. 
Derudover er der blevet sat plakater op og uddelt flyers, rundt omkring i Mariager, samt store bannere 
både ved indkørslen og indgangen til Mariagerhallen. Ikke mindst har der været flere pressemeddelelser og 
artikler i Mariager Avisen om projektet, og opslag i diverse relevante Faceboogrupper.  
Vi fornemmer helt klart at den store kommunikation omkring projektet, har været med til at give borgerne 
et positivt indtryk af Mariagerhallens rolle i lokalsamfundet, og det er min vurdering at langt størstedelen af 
borgerne, er klar over at juniorklubben eksisterer. Alt andet lige har vi i hvert fald formået at øge 
kendskabsgraden til hallen og fået fyldt op på ”Goodwill” kontoen. 

Den første uge med Juniorklub var en stor succes og vi havde gennemsnitligt 40 børn om dagen. Den gode 
modtagelse var rigtig vigtig, da det fik vist klubbens tilbud frem og ungerne fik prøvet det af. Det blev taget 
godt imod og medførte et medlemstal på 39 børn, efter projektperiodens første 5 måneder, hvilket gjorde 
at vi kunne forlænge perioden med yderligere 6 måneder.  
Herudover har det været en succes i sig selv at vi har fået skabt aktivitet og liv i Mariagerhallen, ved at 
udnytte den ledige kapacitet mellem skoletiden og foreningstiden. Det bliver helt sikkert bemærket af 
hallens øvrige brugere samt medlemmerne af motionscenteret. Der er altid gang i den og det er alt andet 
lige sjovere at komme til en hal hvor der er liv og aktivitet, end til en tom hal. Flere af de brugere, som 
dyrker foreningsidræt i Juniorklubbens åbningstid, er også de fremtidige brugere af Juniorklubben (3. 
klasse).  De giver allerede nu udtryk for at de meget gerne vil benytte sig af klubbens tilbud, hvis den 
fortsætter efter sommerferien, hvilket jo er et rigtig godt udgangspunkt for klubbens fremtid.  
I forbindelse med indførelsen af Juniorklub er der kommet bordtennis, bordfodbold, og kæmpeskak i 
Mariagerhallen, som bliver flittigt brugt af hallens brugere –også udenfor Juniorklubbens åbningstider. 
Dette har helt sikkert haft en positiv effekt på hallens miljø, og underbygger vores slogan/motto som er 
”For alle- og hvor du har lyst til at blive”.  
Ikke mindst har vi haft stor succes med indførelse af ”klippekortsordning”. I stedet for et månedligt 
kontingent på 300 kr. kan brugerne i stedet vælge at betale 25 kr. pr. gang. Det er min helt klare vurdering 
at denne ordning har været med til at øge medlemstallet, da mange familier tiltrækkes af fleksible tilbud, i 
deres travle hverdage. 

Mariagerhallen har nået flere af de både interne samt fælles målsætninger. Først og fremmest har vi fået 
skabt mere aktivitet i hallen og udnyttet nogle timer og lokaler, som normalt ikke blev meget brugt i 
hverdagen. Vi har fået en velfungerende Juniorklub med masser af aktiviteter både i huset og ude af huset. 
Det er lykkedes os at skabe en Juniorklub med fokus på motion og bevægelse, beliggende i hallen, hvor 
også de ikke-foreningsvante børn, får et indblik i hvad der sker i hallen, samtidig med at de skaber sociale 
relationer på tværs af årgangene, med samlingspunkt om blandt andet sportslige aktiviteter i 
Mariagerhallen. Vi har formået at få tilstrækkeligt med medlemmer til at projektperioden kunne blive 
forlænget og gjorde det muligt for hallen at forhandle en lejeindtægt fra Kultur og Fritid, som vi modtager 
på de lokaler som ellers var stillet gratis til disposition, i projektperioden. De fælles mål om et medlemstal 
på 30 efter det første halvår, samt 25 brugere pr. dag er delvist nået. Det første halve år havde vi 39 
medlemmer, og et gennemsnit på 12 deltagere pr. dag. Antallet af medlemmer er efterfølgende steget til 
48, men det gennemsnitlige antal brugere pr. dag er stort set uændret, hvilket desværre gør Juniorklubbens 
fremtid, i dens nuværende form, lidt usikker.  



Samarbejdet mellem de involverede parter i Juniorklubben, som er Mariager Skole, Mariager Idrætsklub 
(MIK), Kultur og Fritid, Ungdomsskolen og Mariagerhallen, har forløbet nogenlunde tilfredsstillende. De 
månedlige møder mellem Juniorklubben, Kultur og fritid, Ungdomsskolen og Mariagerhallen har fungeret 
godt. Der er blevet evalueret på projektet, drøftet målsætninger samt overvejet hvilke handlemuligheder 
og tiltag vi har kunnet lave, for at forbedre produktet og tiltrække flere daglige brugere til juniorklubben. 
Dialogen har været god og de fleste tiltag er blevet velindført, uden det dog har rykket på det daglige 
deltagerantal. Samarbejdet med skolen har vi i Mariagerhallen ikke været involveret i, men det er efter min 
opfattelse at skolen er positiv overfor projektet, til trods for at de efter min mening, godt kunne have været 
mere involveret i opstarten.  
MIK har stillet idrætsrelaterede materialer til rådighed for Juniorklubben og det har været muligt for 
Juniorklubbens medlemmer at deltage og træne gratis med, i de foreningstilbud der har været i klubbens 
åbningstid. Der har også været forsøgt at lave en ungelederuddannelse (Unge i Front) i samarbejde med 
DGI og foreningerne, for at være med til at sikre og skabe kompetente trænere og ledere til foreningerne. 
Uddannelsen skulle kombineres med et praktikforløb i Juniorklubben, hvor MIK skulle stå for 
aktivitetsdelen på udvalgte dage. Desværre blev uddannelsen ikke aktuel, da timingen og samarbejdet 
mellem os og MIK fejlede. Inddragelsen af – og samarbejdet med MIK skulle have været igangsat tidligere i 
forløbet for at ideen kunne være lykkes. En ærgerlig erfaring som vi vil tage med os i fremtidige projekter.  
Pilotprojektet med en Juniorklub i Mariagerhallen, opbygget i samarbejde med flere parter, har helt klart 
flyttet os som hal, og givet værdifulde erfaringer omkring samarbejdet mellem offentlige instanser og 
foreninger. Erfaringer som vi ikke ville have været foruden. 

Økonomisk set, har det ikke været en guldgrube for Mariagerhallen, at have en Juniorklub tilknyttet. De 
første 5 måneder af projektperioden, stillede vi hallen gratis til rådighed og efterfølgende er der lavet en 
aftale om en betaling på 25.000 kr. for de sidste 6 måneder, svarende til ca. 1 haltime pr. dag.  
Det vil sige at den samlede indtægt pr. måned i hele perioden har været 25.000 kr. / 11 måneder = 2273 kr. 
pr måned. Herunder har der så været et ekstra forbrug af, el, vand, brug af køkkenet, ekstra rengøring samt 
timer til møder og planlægning, mm. Alt i alt er det svært at sige hvad projektet har givet Mariagerhallen på 
bundlinjen, da udgifterne er svære at beregne præcist.  
Hvad der dog ikke kan måles på bundlinjen i kroner og øre, er den Goodwill og den ekstra omtale 
Mariagerhallen har fået siden opstarten. Den har været med til at give hallen mere værdi, og er ikke uden 
betydning. 

Hvis jeg skulle komme med nogle råd til andre idrætshaller, der vil opstarte en Juniorklub, SFO eller 
lignende i hallen, skulle det først og fremmest være at starte planlægningen i god tid. Sørg for at have alle 
de involverede parter med fra start og have klare fælles mål, handlingsplan og succeskriterier klar, før I 
starter projektet. En eventuel bruger -og behovsanalyse kunne i øvrigt være god at starte ud på, for at se 
om efterspørgslen for en Juniorklub overhovedet er tilstede i lokalsamfundet.  
Endvidere er lokalerne for juniorklubben også en vigtig faktor. Det optimale vil være hvis der er mulighed 
for at klubben får deres eget lokale, hvor de kan indrette sig, med sofa, PlayStation, projektor/TV mm., og 
skabe et hyggeligt miljø, med plads til kreativitet. Dermed er der også er noget for de børn, som ikke kan 
identificere sig med den oplagte røde tråd omkring motion og bevægelse, der helt naturligt vil være i en 
Juniorklub tilknyttet en idrætshal. 
Og endeligt - sørg for at vælge personale med omhu. For at projektet skal lykkes, er det vigtigt med et 
engageret og kompetent personale som formår at underholde børnene, og sætte aktiviteter i gang, hvor 
alle kan være med. Det er tydeligt at personalet i Mariagerhallens Juniorklub har bidraget betydeligt til 
dens gode ry og succes.  

 


