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Randers gymnastiske Forening bliver Årets forening
2012
DGI Østjylland har valgt Randers gymnastiske Forening som Årets forening
2012.
Det blev i år Randers gymnastiske Forening, der løb med sejren og herefter kan smykke sig
med den prestigefyldte pris som Årets forening 2012.
Næstformand i DGI Østjylland Lars Mandrup siger om valget:
”Randers gymnastiske Forening er kendt af mange for at være en foregangsforening med en
professionel tilgang til foreningsarbejdet, så man aldrig er i tvivl om hverken commitment
eller kvalitet. Det er en forening, der ikke er bange for at gå nye veje – for at få flere til at
dyrke idræt – og flere til at dyrke idræt i foreningen. Vi ønsker på baggrund af en meget fin
indstilling, at give RgF et kæmpe skulderklap som anerkendelse for at være det
motionsmæssige og kulturelle fyrtårn, de har udviklet sig til i det randrusianske idrætsliv.”
Forman for RgF – Peter Schøning var meget glad for prisen som Årets forening 2012:
”Det kan vi godt være stolte af i RgF,” sagde en glad formand. ”Det er et stort skulderklap for
både frivillige og ansatte i vores forening, og jeg sender de rosende ord videre til dem”,
forsatte Peter Schøning.
Udover æren følger der 10.000 kroner med titlen, samt et stort PR-banner, som foreningen
kan hænge op for at gøre opmærksom på, at de har vundet titlen som Årets forening 2012.
De nomineret til Årets Forening 2012 får også præmie
De to andre foreninger, der var nomineret til årets forening 2012, var Lystrup IF Badminton
og Ry Håndbold. DGI Østjylland udtrykker sin anerkendelse af deres store indsats, og giver
hver forening 10 billetter til Verdensholdets opvisning i september i Østjylland.
Fakta
DGI Østjylland kårer hvert år en forening som Årets forening for at fremhæve den store
betydning, som de mange frivillige foreninger har for at få flere til at være fysisk aktive og
dyrke idræt. Udover æren følger der 10.000 kroner med prisen, der gives for at belønne og
påskønne det store frivillige arbejde, der udføres i den udvalgte lokalforening.
Kåringen skete i forbindelse med DGI Østjyllands årsmøde, torsdag den 29. marts 2012 i
DGI-huset i Aarhus.
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