Årsberetning 2017 – SKIF Juniorklub
Traditionen tro startede vi 2017 med vores event til Legeborgen i Varde. Opbakningen fra jer
forældre gør sådan er tur sjov at arrangere. Børnene elsker denne tur med bustur, sjov, kage og
saftevand. Vores medlemstal i juniorklubben er faldet markant, men vi ved godt hvorfor;) Da 2017
var året, hvor vi skilte e-sporten ud i sin egen nye klub, flyttede en del af vores medlemmer med
over i den nye Esportklub. Vi har dog stadig haft 107 medlemmer, så vi klager absolut ikke.
Vores bowlingture og årlig biograftur er blevet faste event på vores program. Især vores sidste
bowlingtur, hvor diskolys og røde kegler var festlig og sjov – en perfekt juleafslutning – det håber
vi at overtale Lyngbowl til igen. Kino i Grindsted har også været en god samarbejdspartner og
hjulpet til, at vi alle kunne se ”Den lille Vampyr” med popcorn og snolder.
I 2018 skal vi møde en gammel kending igen, Halloween-disko. Svømning i Magion er ændret lidt –
Vi laver 2 uger, første og sidste uge i sommerferien, hvor børnene kan komme i hverdagene. Ellers
vil vi lavet en dag i vinterferien og i efterårsferien, hvor hele klubben kan mødes og plaske.
Jeg vil byde Lise S. Larsen et stort velkommen. Hun er trådt ind i Skif Juniorklub som eventmager
og arrangør – det bliver rigtig godt. Hun har allerede været i gang siden sommerferien, så flere af
jer er nok ved at vænne jer til at se hende i Juniorklub regi.
En stor tak skal lyde til Brian ”Min købmand”, han står altid klar, når vi har brug for en hjælpende
hånd. Jeg vil også takke SKIFs hovedbestyrelse for godt samarbejde og opbakning. I forældre, der
giver en hånd med, når i følges med ungerne – i skal altså også have en stor tak. Og sidst, men ikke
mindst, vil jeg sende en hilsen til alle vores 107 børn og unge. Jeg håber at se jer igen i 2018.
Venlig hilsen
Grethe Hald Højgaard
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