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MÅLSÆTNINGEN ER NÅET! -VI TAGER EN TØRN MERE I FORÅRET 2017! 

Fagenheden Kultur og Fritid har besluttet at forlænge projektperioden for Mariager Juniorklub med 

yderligere 6 måneder.  Planen var oprindelig, at Mariager Juniorklub skulle være et pilotprojekt i 6 måneder 

fra august måned og frem til 31. december 2016 for at afdække behovet for en juniorklub i Mariager.  

Pilotprojektet er en del af Mariagerfjord Kommunes breddeidrætsprojektet med støtte fra Kulturministeriet 

og Nordea Fonden. Nu er projektperioden forlænget med yderligere 6 måneder, således at juniorklubben 

har sikret sit eksistensgrundlag i hvert fald frem til sommerferien 2017. En rigtig god nyhed som både 

glæder børn og personale i Mariager Juniorklub.  

Mariager Juniorklub åbnede dørene den 8. august på den første skoledag i indeværende skoleår. En masse 

forventningsfulde børn fra 4. – 6. klasse strømmede ind, og fyldte Mariager Hallen og tilstødende lokaler 

med liv og glade dage. De første uger havde vi 40 børn igennem gennemsnitlig om dagen, men siden er vi 

landet på et mere beskedent leje med ca. 15 børn hver eneste dag i juniorklubben. Lige nu er der indmeldt 

39 børn i juniorklubben. Børnene kan enten vælge klippekortsordning og betale 25 kr. per gang eller et fast 

månedligt kontingent på 300 kr.  

Vores målsætning i foråret 2017 er 25 børn per dag frem mod sommerferien i juni 2017, hvor 

projektperioden officielt slutter og hvor fremtiden for klubben er noget mere usikker. For at få flere børn 

ind i klubben i det nye år har vi afsat flere timer til personalet, så de kan få markedsført klubben endnu 

bedre samt skabe flere oplevelser ud af huset for børnene. Vi har i den forgangne periode været til bowling 

og i svømmehal sammen med børnene. Begge ture blev gennemført med succes, og børnene har meldt 

positivt tilbage på deres oplevelser. I forhold til markedsføringen af juniorklubben har vi har specielt de 

nuværende 4. klasser i kikkerten, da de er underrepræsenterede i forhold til vores øvrige medlemmer. Vi vil 

blandt andet være mere opsøgende på Mariager Skole, som vi i forvejen har et godt samarbejde med. 

Nogle har måske også bemærket vores bannere ved skolen og hallen. Alt sammen et forsøg på at skabe 

større synlighed omkring vores juniorklubtilbud i Mariager Hallen. 

Vi har endvidere flere ture på programmet i foråret 2017. Lige nu er der både planlagt besøg i 

svømmehallen og en tur i Zoo. Der kommer med garanti flere ting på tur-listen, men dette skal børnene 

være med ind over. Sidste dag inden jul bliver tirsdag den 20. december, hvor vi har udvidet vores 

åbningstid fra kl. 12 – 17. Denne dag får børnene allerede fri fra skolen kl. 12, men klubben er heldigvis klar 

til at tage i mod børnene lige direkte fra skole. Den 20. december er alle forældre også velkommen til en 

gang forældrekaffe og en snak med personalet i klubben fra kl. 15-17. Vi håber, at mange vil benytte 

lejligheden til at høre nærmere om klubben både gamle som nye forældre. Vel mødt til alle.  


