
Junior udvalgets beretning 2019 
 

2019 bød desværre ikke på flere junior i klubben. Vi er en lille flok på 3-4 junior under 18 år og 3 
over 18 år 
De er meget flittige til at møde op både til klubaften, og vores ture ud af huset. ”Gamle” juniorer 
har været flittige til at kommet, hvilket har skabt noget mere aktivitet i klubben, samtidigt er det jo 
også vigtigt at de unge som ikke er junior mere, også har en plads i klubben 
Til Klubaften laver vi diverse grej (blink, spinner, jigs, forfang til fladfisk, priest, samt enkelte af de 
store juniorer laver knive). Kahoot er også et populært indslag.  
Det siger sig selv, at vi gerne ville have flere junior til at komme i foreningen. Med et kontingent på 
100,00 kr om året, kan det ikke være der skoen trykker. Der har i klubben været afholdt et par 
aftener med en konsulent fra DIF. Dette skulle der gerne komme nogle lidt mere familie relateret 
arrangementer ud af, som gerne skal smitte lidt af. 
 
Vi har igen i år været på en del turer, det har været i Ryå efter aborre, til kysten efter fladfisk, eller 
i fjorden efter hornfisk og havørred. Vi har naturligvis også været en del gange ved Kraghede søen. 
Til klubaften har vi forsøgt at fiske i søen, så længe der har været mulighed for det inden mørket 
faldt på.  
 
Junior afholdt igen i år gedde konkurrence ved Kraghede søen, den første søndag i maj. I år var der 
mødet 26 forventnings fyldte lystfisker op. Dejligt med det gode fremmøde til denne hyggelige 
konkurrence.  Traditionen tro startede juniorerne om lørdagen med at fange skaller, der blev solgt 
som agn-fisk om søndagen. Søndagens konkurrence blev vundet af Jens Normark for den størst 
gedde. Villiam Jensen vandt junior konkurrence med største skalle. 
 
Jeg har valgt at stoppe som leder for juniorerne. På tros af at det er nogle meget glade og humør 
fyldte unge mennesker der kommer i klubben, kan jeg ikke pt finde motivation til at forsætte. Det 
har været utroligt livsbekræftende og givet en masse gode oplevelser gennem årene at arbejde 
med de unge.  
Jeg håber, at de fremtidige juniorledere kan komme med nye ideer, så der kan komme flere junior 
I klubben. 
 
Igen i år skal der lyde en stor tak til alle som har hjulpet med junior arbejdet.  
TAK FOR HJÆLPEN 
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