PRESSEMEDDELELSE
Randers, den 15. november 2013

RgF må opgive svømning på eliteplan
Det er med stor ærgrelse, at RgF efter lang tids arbejde nu må opgive at tilbyde
konkurrencesvømning.
Efter fem sæsoner med svømning, med mange gode oplevelser, mange udfordringer og mange
diskussioner i RgF’s bestyrelse, så blev beslutningen på sidste møde, at udfordringen med at drive
en konkurrenceafdeling i svømning er blevet for stor.
RgF er en breddeidrætsforening med plads til elite.
Foreningen har været udfordret på elitesiden inden for svømning i alle årene.
RgF fortsætter med alle andre svømmeaktiviteter herunder baby- og motionssvømning samt
undervisningsholdene, som harmonerer godt med foreningens kultur.
Mange muligheder forsøgt
I de 5 år svømning har været en del af RgF, har foreningen arbejdet intenst med de økonomiske
udfordringer i konkurrenceafdelingen i svømning herunder forskellige trænerkombinationer.
Det har været yderst vanskeligt at få trænerkabalen til denne sæson til at gå op, men sidst på
sommeren lykkedes det.
Kort inde i sæsonen viste denne løsning sig imidlertid ikke holdbar, og derfor var der stor glæde,
da det for en måned siden lykkedes at lave et samarbejde med en meget kvalificeret og ambitiøs
svømmetræner, Mark Aaron Saus, som har trænet svømmere på meget højt niveau, blandt andet i
Australien. Med Mark i løntilskud i et halvt år så RgF en mulighed for at løfte svømningen i RgF op
på et højere niveau, men vidste samtidig også, at det var en økonomisk satsning, da pengene
skulle findes til dette projekt.
På baggrund af de sidste års arbejde med svømning har RgF ikke formået at skabe det
økonomiske grundlag, der skal til for at drive konkurrencesvømning på en tilfredsstillende måde.
Derfor har RgF’s bestyrelse besluttet ikke fremadrettet at udbyde konkurrencesvømning og har
valgt at ophøre samarbejdet med Mark Saus i RgF regi.
Ny svømmeklub
Repræsentanter fra RgF’s bestyrelse orienterede på et møde sidste torsdag de berørte forældre
og svømmere om situationen, som har store konsekvenser for elitesvømmerne. Til sidst på mødet
fik forældrene lejlighed til at tale sammen, og her blev gjort de første tiltag til at oprette en ny
svømmeklub, som skal tage udgangspunkt i RgF’s konkurrencesvømmere og med Mark Saus som
træner. RgF bakker op omkring dette tiltag med håb om, at der fortsat er svømning på højt plan i
Randers.
-For yderligere information kontakt forretningsfører Torben Kjeldsen, 4011 9608.
Med venlig hilsen
Randers gymnastiske Forening
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