ÅRSBERETNING 2019
SKIF Juniorklub
Jeg har haft mit første år som formand i junior klubben sammen med Lise Larsen - et
spændende år med nye ideer og tiltag, men bestemt også de gode gamle traditioner som
legeborgen, biograftur og bowling.
Medlemstallet for 2019 kom op på 151 medlemmer, hvor omkring 35-40 af dem, er børn fra
Grindsted. Så alt i alt rigtig mange dejlige børn, vi kunne gøre glade ved vores arrangementer.
Vi startede som altid med en tur til legeborgen i Varde, som det første arrangement i året. Så
det blev Lise og mit første og Grethe Hald Højgaard's sidste som forhenværende formand.
Som noget nyt i 2019 havde vi børnediskotek til byfesten, som er blevet rost rigtig meget og
var godt besøgt. Så vi gentager succesen i 2020.
Tummel i hallen har vi førhen afholdt i henholdsvis vinterferien og efterårsferien, men i 2019
prøvede vi en lørdag i september og inviterede de øvrige foreninger til at deltage. Desværre
havde de ikke mulighed for at deltage denne dag. Planen var at børnene i løbet af dagen
kunne prøve de forskellige "sportsgrene" vi kan tilbyde i byen. Vi må finde en ny dato og
afprøver igen.
Vores biograftur flyttede vi fra inden sommerferien til efter, da der ingen aktuelle film gik på
daværende tidspunkt.
Vores julebowling er altid en succes, børnene elsker disko-lys, musik og præmier ved rød –
kegle. Dog havde bowlinghallen problemer med nogle af banerne, så der ikke var
børnebander oppe, som desværre gik ud over nogle af børnene. Heldigvis så alle trods alt ud
til at hygge sig.
Lise og jeg var tidligt ude og fik lavet 2020 programmet, så det kunne komme med i den sidste
udgave af notitsen i 2019. Vi har igen nogle nye tiltag i det nye år, men beholder bestemt også
de gode gamle.
Der skal lyde en stor tak til alle forældre og børn der har været med til at hjælpe til, at vi
kunne få nogle rigtig gode og hyggelige arrangementer i års løb. Vi glæder os til endnu flere i
2020
Og selvfølgelig kæmpestor tak til Lise for at drive juniorklubben videre sammen med mig.
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