PRESSEMEDDELELSE

Randers, den 29. november 2013

RgF forlænger med hovedsponsor
En aftale alle vinder på, lyder det både fra RgF og Sparekassen Kronjylland
Et lille udsnit af de cirka 1.600 gymnastiske medlemmer i Randers Gymnastiske Forening (RgF) holdt
træningsaften med spring, akrobatik og gulvøvelser, mens Sparekassen Kronjylland og RgF med et par
underskrifter forlængede aftalen. For afdelingsdirektør i Sparekassen Kronjylland, Morten Bering, var
de mange unge mennesker et godt udtryk for, hvorfor han også i de kommende to år fortsætter som
hovedsponsor.
- Vi passer sammen. Det handler meget om høj kvalitet og engagement. Samtidig er både RgF og vi
helt på det rene med, at der er tale om en samarbejdsaftale, som begge parter skal have glæde og
værdi af, fortæller han.
Samarbejdet har efterhånden ganske mange år på bagen og rækker et godt stykke tilbage i det forrige
århundrede.
- Der er også tale om to parter, der hele tiden har udviklet sig og tænkt nyt. Jeg synes jo eksempelvis,
at det er fedt, at vi med denne aftale understøtter de helt unikke nye faciliteter RgF har skabt. Det er jo
noget, de taler om ude i landet, og det er jeg da stolt af at være en del af, understreger Morten Bering.
Hos RgF er formand Peter Schøning helt enig med sin hovedsponsor, de to parter passer ganske
enkelt godt sammen.
- Vi har sammen så mange år på bagen, at vi ved, at vi kan stole på hinanden. Derudover ved vi også,
at Sparekassen interesserer sig for os og jævnligt kommer på besøg. De lægger ikke blot nogen penge,
men er en reel samarbejds- og sparringspartner i en lang række sammenhænge, forklarer han.
Han nævner som eksempel, at Sparekassen Kronjylland har samarbejdet med dem ved indkøb af
hoppepuder og trampoliner, ligesom det lokale pengeinstitut de kommende to år er navnesponsor på
RgF’s store sportscamp.
- Breddeidrætten, som vi er eksponent for herude, med dygtige og engagerede trænere passer for mig
at se godt til Sparekassens profil og omvendt. Derfor er jeg rigtig glad for, at samarbejdet fortsætter,
fortæller Peter Schøning.
Imens den sidste underskrift bliver sat, er de unge mennesker
ved at finde springmadrasserne, og det varer ikke længe, før det
ene imponerende spring efter det andet åbenbarer sig. De
kommende to år vil de altså ligesom de forgangne mange,
mange år være støttet af Sparekassen Kronjylland.
BILLEDET: På billedet ses RgF’s formand Peter Schøning og
forretningsfører Torben Kjeldsen sammen med afdelingsdirektør i
Sparekassen Kronjylland, Morten Bering.
For yderligere information kontakt:
RgF formand Peter Schøning på 20 40 53 57.
Afdelingsdirektør i Sparekassen Kronjylland, Morten Bering, på
87 10 13 21.
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