
Junior udvalgets beretning 2020 
 
2020 i junior afdeling stod, som så meget andet i Coronas tegn. Vi startede op i vinter/foråret med 
Klubaftener i klubhuset, vi nåede lige et par gange sammen med senior, hvor der blev lavet blink. 
Klubaftener sammen med senior forløb ellers rigtig godt, dejligt med aktiviteter på tværs af alder. 
Stor tak til Lars og Thomas for at indvie os i støbning af blink og farvelægning 
Vi blev desværre som bekendt lukket ned, og dermed stoppede klubaftener igen. Jeg håber, at når alt dette 
er over, at vi kan genoptage samarbejde med senior 
 
På den anden side af sommerferien, nåede vi nogle klubaftener inden vi igen var nødt til at lukke ned. 
Til klubaftener har vi været 3-5 junior og lige så mange gamle Junior over 18 år. 
Vi nåede også at komme nogle ture ud af huset til Kraghede søen og til Sæby efter fladfisk. 
 
I sommermåneder havde Nedre Ryå arrangeret fisketure for junior og familier. BLF havde fået lov at være 
med i dette fantastiske arrangement. Der blev fisket i Kraghedesøen og Ryå (Ved Mejeriet og Halager). Til 
alle arrangement var der mellem 30 – 50 deltager. Et imponerende flot og et dejligt arrangement at være 
med til. Håber at vi også kan være med i 2021.  
 
Vi måtte desværre også aflyse Majturen i år, men vi håber at vi vender tilbage med fornyet styrke i 2021 
 
Der har i klubben været god fremgang af junior og familiemedlemmer. Jeg håber at vi i løbet af 2021 kan 
få lavet arrangement, hvor nogle af disse nye medlemmer har tid og lyst til at deltage. 
 
Vi glæder os alle til foråret, så vi kan komme ud og fiske igen. 
 
Til sidst skal der lyde en stor tak til Leif og Jeppe for hjælpen i årets løb. 
 
Knæk og Bræk 
 
Peter Kristensen 
 

 

 


