PRESSEMEDDELELSE
Randers, den 11. maj 2017

Konkurrencegymnastik på allerhøjeste plan
I weekenden den 19. til 21. maj kommer nogle af Danmarks absolut bedste junior og efterskole
gymnaster til byen for at konkurrere om henholdsvis Forbundsmesterskabet og Damarks
Mesterskabet i disciplinen TeamGym. Konkurrencerne afholdes af GymDanmark i samarbejde
med Randers gymnastiske Forening (RgF) og foregår i Arena Randers.
Forbundsmesterskaberne
I juniorrækken deltager RgF med 2 pigehold og 1 drengehold. Bedst placeret er drengeholdet med
en foreløbig placering som nr. 2 i anden division efter kvalifikationsrunden. Halvdelen af de
opnåede points fra kvalifikationsrunden tages med i finalerunden, og det bliver spædende at se,
om holdet kan forsvare forspringet og måske endda indhente det førende hold.
RgFs 1. juniorpigehold har placeret sig som nr. 7. i 5. division og 2.
holdet ligger foreløbig som nr. 1. i 8. division. Om førstepladsen kan
forsvares bliver spændende at se. Der vil helt sikkert være stor
opbakning til alle tre RgF hold, når de skal i aktion, da RgF har en
meget stor frivillig skare, som hjælper til over alle tre konkurrencedage,
og de vil helt sikkert bakke gymnasterne op.

Fakta
Forbundsmesterskaberne
afvikles over to runder – en
kvalifikationsrunde og en
finalerunde. Efter kvalifikationen
indplaceres holdene i divisioner
med 8 hold i hver.

Efterskole DM
Blandt de 60 tilmeldte efterskolehold fra hele Danmark, skal der findes en Danmarks Mester.
Stemningen på dagen vil være helt fantastik og for en kort stund har man som tilskuer mulighed for
at få et lille indblik i, hvad efterskole livet går ud på.
Winners Final i Aarhus
De 4 øverst placerede hold i 1. division i juniorrækken (pige/dreng/mix) kvalificerer sig til Winners
Final, hvor den endelige Danmarksmester findes. Ved Winners Final kæmper de 4 bedst placerede
hold i hver række fra micro til senior. Winners Final afholdes i år i Aarhus.
----------Yderligere information:
Torben Kjeldsen (forretningsfører i RgF), 40119608 / totte@rgf.dk
Vedhæftet: Billeder af junior gymnaster. Fotograf: Josefine Piil og Jacob Piil.
Link til info om junior Forbundsmesterskaberne den 20. til 21. maj 2017:
http://gymtranet.dk/discipliner/teamgym/konkurrencer-2017/forbundsmesterskaber-junior-2-runde/
Link til info om Efterskole DM den 19. maj 2017:
http://gymdanmark.dk/kalender/konkurrence/?num=6411

Med venlig hilsen
Randers gymnastiske Forening
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