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Randers, den 2. maj 2012
Et succesfuldt år for RgF svømmere
Sæsonen 2011/12 er ved at være slut for konkurrencesvømmerne i RgF Neptun. Det har været et succesfuldt
år med mange gode præsentationer, senest har svømmerne vundet første pladsen i DGI Østjyllands
holdturnering, som de har dystet om ved fire stævner, hvor de har ligget klart i front.
Sæsonens første store stævne var klubbens eget Speedo Cup, som blev afholdt i oktober med rekord
deltagelse af svømmere. Senere på året i december opnåede RgF Neptun for første gang i flere år at tage 3
bronzemedaljer med hjem fra Vestdanske Årgangsmesterskaber, hvor RgF Neptun havde 6 svømmere
repræsenteret heraf kvalificerede 3 af svømmerne sig til de Danske Årgangsmesterskaber, som blev afholdt i
januar 2012.
I februar høstede RgF Neptuns svømmere mange medajler i DGI Østjyllands åbne langbanemesterskab, som
blev afholdt på hjemmebane i Kærsmindebadet. 10 svømmere kvalificerede sig til Vestdanske junior og senior
Langbanemesterskaber.
I marts måned sendte RgF Neptun 23 svømmere af sted til DGI Landsmesterskab. Her tog RgF Neptun 17
medaljer med hjem fordelt på 7 svømmere. Der deltog også 12 svømmere til Danmarksmesterskab for hold i
Herning.
RgF Neptun har en svømmer, som har deltaget i handicap EM i Tyskland i 2011 på langbane og har været
med handicaplandsholdet på træningslejr i LA. Han håber på udtagelse til de paraolympiske lege i London til
sommer.
Det har været et super flot år for RgF Neptun med mange flotte personlige rekorder, som betyder, at flere af
svømmerne allerede nu har kvalificeret sig til forårets Vestdanske Årgangsmesterskaber og Danske
Årgangsmesterskaber, samt avancerer adskillige pladser på ranglisterne.

De glade svømmere, som vandt DGI’s holdturnering.
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