Randers gymnastiske Forening
Stiftet den 23. februar 1872
Udbyhøjvej 189, DK-8930 Randers NØ
Tlf. 86 41 24 40
E-mail: rgf@rgf.dk Hjemmeside: www.rgf.dk

PRESSEMEDDELELSE

CVR-nr. 18 23 98 17
Sparekassen Kronjylland 9325-315-01-00274

Randers, den 27. februar 2012

RgF’s junior mix hold jyske mestre

- RgF’s junior mix hold i gymnastik vandt titlen som jyske mestre 2012 ved de Åbne
Jyske Mesterskaber i TeamGym, som blev afholdt i Silkeborg i den forgangne
weekend.
Der var drama lige fra konkurrencens begyndelse. Hele to gange måtte musikken startes
forfra til junior mix holdets rytmeserie, og alligevel lykkedes det ikke for dem, der styrede
musikken, at få styr på lyden og få sat
musikken rigtig i gang. Derfor var
indledningen på rytmeserien en noget
rodet affære, men efter en del usikkerhed
fandt gymnasterne takten og fuldendte
serien flot.
Holdets instruktører valgte at indgive en
klage, da de og gymnasterne var
uforskyldte i den uheldige optræden. Det
resulterede i, at holdet fik lov til at fremføre
rytmeserien endnu engang. Denne gang
gik alt planmæssigt, og holdet kunne slutte
konkurrencen flot af med en velfortjent sejr.

Junior mix holdet og instruktører. Privat foto.

Flere medaljer til RgF
Men det var ikke kun juniorgymnasterne, som vandt medaljer. Mikro pigerne var for
allerførste gang i konkurrence, og de kom hjem med en sølvmedalje. Mini 2 pigerne vandt
ligeledes en sølvmedalje i deres pulje 4, og mini drengene vandt en bronze ved
mesterskaberne.
RgF deltog med 9 hold, og kom hjem med 4 medaljer, så det tegner godt for den kommende
weekends konkurrencer, som er Nordjysk Mesterskab og foregår i Sæby.
Ved TeamGym mesterskaber konkurreres der i tre discipliner, rytmeserie, måtte- og
trampolinspring, og der er maksimalt 12 gymnaster på et hold.
--For yderligere oplysninger er I meget velkommen til at kontakte Kion Sørensen, instruktør for
junior mix holdet, på 4078 3830.
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