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Randers, den 21. december 2011
Gymnastik til børn og unge med specialpædagogiske behov
Randers gymnastiske Forening (RgF) har i mere end to sæsoner udbudt gymnastik til børn
og unge med specialpædagogiske behov. Formålet med holdene er at give børn og unge
med specialpædagogiske behov mulighed for at møde ligeværdige gennem idrætten, og
samtidig skal de opleve, at der er plads til den enkelte trods forskellighed i foreningslivets
forpligtende fællesskab.
Ud over at være aktive sammen med andre børn, så er formålet med holdene også at give
deltagerne mulighed for at knytte venskaber indenfor foreningen, og samtidig giver det
forældrene mulighed for at udbygge sit netværk og udveksle erfaringer med andre forældre i
lignende situation.
Mikkel på 11 år har gået på et af RgF’s specialhold, og hans mor – Nelly - fortæller om
oplevelserne. ”Det er ugens højdepunkt, og han ser forventningsfuldt frem til hver træning.
Mikkel er en dreng med motoriske vanskeligheder samt andre diagnoser bl.a. et
hørehandicap, som gør, at han ikke kan være på et almindeligt hold med mange børn. Men
her er der plads og tid til alle, og træningen er fyldt med bevægelse, glæde og leg. Så når
timen er gået, er han knoklet godt igennem samtidig med, at han har trænet sin
koordinering, turtagning og lært noget nyt”, fortæller Mikkels mor.
”Holdet kan varmt anbefales til alle børn, der
kræver lidt ekstra, og for Mikkel har det betydet, at
han også har en fritidsaktivitet, som gør ham glad,
og som gør ham ligeværdig i forhold til andre børn
på holdet. De voksne er endda så gode, at Mikkel
slutter træningen af med et knus til hver”, slutter
Nelly, Mikkels mor.
RgF udbyder fire gymnastikhold for børn og unge
i aldersgruppen 4 til 17 år. De tre af holdene
træner på Tirsdalens Skole og det sidste hold
holder til i Dronningborghallen.

Instruktører på specialholdene: fra venstre
Brian Sørensen, Pia Knust, Susanne
Kristensen og Kurt Petersen.

--For yderligere oplysning er I meget velkommen til at kontakte Vinie Amstrup Andreasen på
mobil 2510 5045 eller email vinie@rgf.dk
Med venlig hilsen
Randers gymnastiske Forening
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