PRESSEMEDDELELSE
Randers, den 1. maj 2014

Flot RgF TeamGym junior kvalifikation
Ved weekendens kvalifikationsrunde til DM i TeamGym blev det endnu en gang til meget
flotte RgF præstationer. Denne gang var det i juniorrækken. Højest placeret blev junior
drengene med en syvende plads i 1. division. Sidste år sluttede holdet på en fjerde plads i
2. division.
Junior pige 1 placerede sig som nr. fem i 3. division. En betydelig forbedring fra sidste år,
hvor holdet var placeret i midten af 4. division. Ved Nordjysk Mesterskab den 22. marts
vandt holdet en flot bronze medalje kun overgået af hold fra Viborg og Sæby, som har
nogle af Danmarks absolut dygtigste gymnaster inden for TeamGym.
Junior pige 2 ligger inden finalerunden på en sjette plads i 6. division. Desværre blev
holdet ramt af en skade under opvarmningen, hvilket påvirkede holdets præstation.
Alligevel lykkedes det holdet at forbedre sin placering fra sidste år, hvor de efter
finalerunden sluttede som nr. 4 i 7. division.
Samlet set har det for RgF været en helt fantastisk kvalifikationsrunde til DM. Der er
leveret meget flot fremgang på alle niveauer - micro, mini og junior. Den fremgang skyldes
målrettet træning i faciliteter, der kan udvikle og styrke den enkelte gymnast.
Den flotte fremgang kan måles efter knap et år i RgFs nye facilitet – RgF hallen. Hvad kan
det ikke føre til om et eller to år. Det bliver spændende at se udviklingen, og målsætningen
er, at RgF om få år markerer sig blandt nogle af Danmarks bedste TeamGym hold.
Finalerunderne ligger sidst i maj og først i juni. Her bliver det meget spændende at se, om
nogle af holdene kan kæmpe sig til medaljer. Der ser i hvert fald lovende ud.

Billede: Junior drenge udfører deres rytmeserie.
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