PRESSEMEDDELELSE
Randers, den 14. marts 2017

Nordjysk Mesterskab i TeamGym
TeamGym konkurrencegymnastik kan opleves på aller tætteste hold i Arena Randers i den
kommende weekend, når nogle af Danmarks bedste hold deltager i mesterskaberne.
Gymnastikhold fra Odder og Ry i syd til Frederikshavn og Sæby i nord skal lørdag kæmpe om det
Nordjyske Mesterskab i TeamGym for hold. Det er absolut sidste gang, at der skal kæmpes om det
Nordjyske Mesterskab, da GymDanmark har lavet ny konkurrencestruktur, som træder i kraft fra
næste år, og netop derfor er Randers med til at skrive historie i den kommende weekend.
Søndag gælder det Åben Jysk Mesterskab for begynderhold. Her konkurrerer hold fra hele landet
om at blive hyldet som Jysk Mester. RgF deltager med to hold. Disse to hold har ligeledes deltaget
i Nordjysk Mesterskab dagen før.
Selve konkurrencen
RgF har hold i konkurrence begge dage. Konkurrencen er hård og særligt RgFs mini piger og
drenge samt junior piger får kamp til stregen, da nogle af landets absolut bedste hold deltager. Mini
og junior drenge er de to hold, som RgF har størst medaljeforventninger til. Men når konkurrencen
kører, så kan alt ske, og selv det bedste hold kan fejle på dagen, og så er konkurrencen helt åben
fx i rækken for minipiger, hvor RgF stiller med to hold.
Også RgFs begynderkonkurrencehold deltager i Nordjysk Mesterskab, således de kan blive øvet i
at deltage i konkurrence. Vigtigt for begynderholdene er at mærke det helt særlige pres, som
gymnasterne er udsat for, når de er i konkurrence. Af samme grund deltager foreningens
begynderhold også i Åbent Jysk Mesterskab søndag.
I TeamGym konkurreres der i disciplinerne rytme, bane- og trampolinspring. Der afgives en samlet
karakter i hver disciplin. De tre karakterer lægges sammen, og vinderen er det hold med den
samlede højeste karakter. I weekendens konkurrencer deltager TeamGym gymnaster i alderen 6 til
17 år.
--For yderligere oplysninger kontaktes stævneansvarlig Frank Andersen på 2122 8982.
Nordjysk Mesterskab lørdag kl. 8.30-20.30. Åben Jysk Mesterskab søndag kl. 9.00-16.30.
Med venlig hilsen
Randers gymnastiske Forening
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