Randers gymnastiske Forening
Stiftet den 23. februar 1872
Udbyhøjvej 189, DK-8930 Randers NØ
Tlf. 86 41 24 40

PRESSEMEDDELELSE

E-mail: rgf@rgf.dk Hjemmeside: www.rgf.dk

CVR-nr. 18 23 98 17
Sparekassen Kronjylland 9325-315-01-00274

Randers, den 3. juli 2012

SportsCamp 2012 skudt godt i gang
Mandag morgen tog 278 glade, spændte og forventningsfulde børn hul
på 5 dage med fart på. Det er SportsCamp 2012, som slår dørene op
til en fantastisk uge med gymnastik, svømning, boldspil, cirkus & gøgl,
skater & BMX, dans og parkour.
Børn fra nær og fjern har traditionen tro reserveret den første uge i
sommerferien til SportsCamp, så gensynsglæden var for manges
vedkommende stor.

Dans, boldspil og parkour
Det er fjerde år, campen kører, og hvert år er der nye
aktivitetsmuligheder. I år er det dans, boldspil og parkour, og tiltagene
har vist sig at være meget populære. Dans blev udsolgt ganske kort tid
efter, der blev åbnet for tilmelding.
På boldspil linjen har arrangørerne valgt ikke kun at præsentere en
slagt boldspil, men mange forskellige slag, således børnene kan få et
indblik i boldspillets mange muligheder. Der er blandt andet håndbold,
fodbold, street basket, beach volley og amerikansk fodbold på
programmet.
Parkour er en af de nyere bevægelsesformer, og RgF har haft
aktiviteten på programmet i to sæsoner, og med vældig stor succes.
Derfor var der heller ingen tvivl om, at parkour skulle med på årets
SportsCamp, for de unge er nysgerrige overfor nye bevægelsesformer.

Lange aktive pauser
I programmet er der indlagt lange aktive pauser, hvor deltagerne kan
gå på opdagelse i hinandens idrætter.
Mange af aktiviteterne forgår ude i det dejlige sommervejr, så området
ved Fremtidens Forenigshus summer af aktivitet og glade børn - En
atmosfære, som smitter af på forbipasserende og gæster.
Fredag er campens sidste dag. Her er deltagernes familier og venner
inviteret til opvisning og fremvisning af, hvad de har arbejdet med i
ugens løb.
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