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Et halvt år er nu gået med Mariager juniorklub, som er et tilbud til 4-6 kl. efter skole på alle hverdage 

kl.14.00-17.00. Juniorklubben benytter hallens lokaler, hvor tilhørsstedet er i hallens cafeteria. Her bliver 

der hygget med PlayStation og eftermiddags snacken bliver serveret. Træningsrummet er altid tilgængeligt, 

hallen og mini hallen i bestemte tidsrum, hvor forskellige aktiviteter bliver afprøvet. En aktivitetskalender 

og madplan giver et overblik over forskellige aktiviteter og mad for ugen. Kommunens trailer står til 

rådighed, hvor wakeboardene er et hit hos medlemmerne. I mødelokalet er der kommet en sofa og 

projektor, hvor der bliver lyttet til musik, set film og danset til Just dance. Den daglige drift af juniorklubben 

står Birte og Elisabeth for. Birte er ansat som pædagog og Elisabeth er madmor. 

På nuværende tidspunkt er der 39 medlemmer i juniorklubben, hvilket er det højeste antal medlemmer der 

er opnået.  10 medlemmer benytter månedlig abonnement på 300 kr., mens de 28 resterende er tilhænger 

af klippekortordningen på 25 kr. pr. gang., hvilket mange forældre har givet udtryk for er godt med 

fleksibilitet. Flere af deltagerne benytter ikke tilbuddet eller meget lidt, selvom de er meldt ind. 2 af 

deltagerne der er på månedsbetaling har ikke benyttet juniorklubben siden den første måned. Den 1. 

september var 13 tilmeldt måndsbetaling, hvor få nu er overgået til klippeordningen. Der har været 

løbende udskiftning, hvor tre er udmeldt af juniorklubben. De fleste tilmeldinger kom de første tre 

måneder august til oktober. De 39 medlemmer er fordelt på de tre årgange, hvor flest går i 5 kl. med 27 

medlemmer, 11 medlemmer i 4 kl. og et medlem i 6 kl. Juniorklubben har et budget på 13000kr., hvor 

1000kr. pr mdr. går til mad, f.eks. frugt, grønt, knækbrød og boller hver dag. Det svarer til ca.250kr. pr. uge 

og 5000kr. pr. halv år, hvoraf resten af forbruget på 8000kr. er gået til materialer og ture ud af huset som 

svømning, bowling osv. Ungdomsskolen tilbyder transport og ekstra chauffør ud af huset, hvilket gør det 

muligt at komme ud og få oplevelser. Ikke mindst hjælp med den administrative del i form af indmeldelse 

og opkrævning af penge. Et månedligt møde mellem Johnny (Mariagerfjord kommune), Lars (Hobro 

ungdomsskole), Dennis (Mariager hallen) og Birte (Mariager juniorklub) har fungeret godt med en 

evaluering for at forbedre projektet med en juniorklub, hvilket er uændret. Målet med mindst 30 

medlemmer efter et halvt år er opnået, men målet med ca.25 medlemmer pr. dag er ikke opnået med en 

varierende deltagelse fra 1 til 21 personer. Det gennemsnitlige antal pr. dag er 11 personer. Ugedagene 

mandag til torsdag ligger på gens. 12 personer, hvor fredag ligger på det halve med gens. 6 personer. Efter 

efterårsferien er færre haltider tilgængelig, hvor skoler og efterskoler benytter hallen om eftermiddagen. 

Tirsdag og torsdag er kritisk at lave aktiviteter i hallen, da hallen er udlejet det meste af dagen og 

minihallen er udlejet hele dagen. Hvorimod hele hallen er tilgængelig om fredagen. Juniorklubben er på de 

sociale medier med facebooksiden Mariager juniorklub og profilen mariagerjuniorklub på Instagram, hvilket 

de fleste medlemmer benytter flittigt. Kommunikationen mellem forældre og klubben sker hovedsageligt 

via. Facebook, sms og papirsedler. Der er opsat tre bannere i alt ved hallen og på skolen, samt lavet en 

avisartikel. Juniorklubben holder åbent hus og tidligere åben tirsdag den 20. december inden juleferien fra 

kl.12.00-17.00, hvor medlemmerne får før fri fra skole og for at få nogle nye medlemmer til.  

Det virker til at medlemmerne går til mange aktiviteter og dermed ikke benytter juniorklubben mere end 

ca. 1 gang pr. uge, hvilket vil gøre det svært at få en højere deltagelse, men det kunne være interessant at 



undersøge om den manglende deltagelse er pga. den manglende mulighed for aktivitet i hallen eller andre 

årsager. Der arbejdes på at få fast haltider til juniorklubben. Deltagelsen fra de tre årgange 4-6 kl. er meget 

forskellig, hvor der er fokus på at få flere 4 kl. til klubben, da det vil gøre at juniorklubben kan blive mere 

permanent, når de rykker op efter sommerferien. For at opnå målet med ca. 25 personer pr. dag skal der 

arbejdes videre med at få en højere deltagelse vha. flere medlemmer. Dette formodes at gøres vha. PR og 

åbent hus, hvor deltagelsen var stor den første uge med ca. 200 personer og efterfølgende gens. pr. uge på 

60 deltagerer. Medlemmerne har været gode til at tage en ven med og introducere juniorklubben, hvilket 

formodes at være årsagen til den stigende tilgang af medlemmer. Grupper af 6 kl. har været og afprøve 

tilbuddet, men når de skal melde sig ind har de ikke været interesseret. Nødvendigheden for åbent om 

fredgen bliver fortsat diskuteret, samt om der skal noget ekstra ordinært til for at få flere deltagerer til den 

ugedag. Medlemmerne udtrykker at det er fedt med oplevelser og tema aktiviteter som julebag, 

juledekorationer osv., hvilket juniorklubben fortsat vil etablere. Flere har udtalt at det er fedt man kan 

deres navn når de kommer i juniorklubben, samt at en voksen deltager i aktiviteterne. Der ønskes at skabes 

et hyggeligere miljø med inspiration fra andre juniorklubber med billeder, reoler, brætspil og kreativt 

område. En anden juniorklub i kommunen har fremgang og en har tilbagegang i medlemmer, hvilket kunne 

være interessant at finde årsagerne til dette for at forbedre Mariager juniorklub på den langsigtede bane. 

Hallen og andre samarbejdspartnere arbejder på en udendørs streetbane i 2017, hvilket vil kunne forbedre 

tilbuddet. Kommunen og DGI prøvede at lave et tilbud til de unge i foreningerne om en uddannelse med 

praktik i juniorklubben, men blev ikke aktuelt. Til gengæld har medlemmerne mulighed for at træne med til 

håndbold og badminton i klubbens åbningstid, men bliver benyttet meget lidt. Foreningerne har været 

behjælpelige med udlån af materialer, hvilket forhåbentligt fortsætter.   

Mariager juniorklub opnåede målet for første halve år, hvilket gør at den fortsætter frem til sommerferien 

2017. Personalet og budgettet er uændret, hvilket gør at juniorklubben kan fortsætte med nye oplevelser 

det næste halve år. Med etableringen på plads arbejdes der hovedsageligt videre med PR for at få flere 

medlemmer til og fortsat opmuntring om at tage en ven med.  

 


