PRESSEMEDDELELSE
Randers, den 19. april 2013
Super DM for RgF’s mini gymnaster
RgF’ mini gymnaster har netop været til DM finale i TeamGym. Fire hold var kvalificeret,
og det blev til 3 medaljer ud af 4 mulige. Mini pige 1 vandet en bronzemedalje i 7. division,
mini pige 2 vandt en sølvmedalje i 8. division og minidrengene vandt en sølvmedalje i 3.
division. Mini pige 3 avancerede fra en 8. til en 5. plads i 11. division.
Der var hård konkurrence om medaljerne, og cheftrænerne for de fire RgF hold er yderst
tilfredse med gymnasternes præstationer og placeringer. Der var i de sidste uger op til
konkurrencen arbejdet målrettet både mentalt og fysik, således alle kunne præstere
optimalt på konkurrencedagen.
Holdene var i konkurrence med mere end 130 andre hold fra hele landet. DM afvikles over
to runder. Den første konkurrence er en kvalifikation til finalen. Dvs. at holdene bliver
inddelt i divisioner efter antal opnåede point i kvalifikationsrunden. Pigerne var opdelt i 13
divisioner og drengene i 4 divisioner. Der er 8 hold i hver division.
Mange debutanter
For mange af gymnasterne var det første gang, de stod i en DM finale. Årsagen er, at der
ved sæsonstart rykkede mange af de dygtigste minigymnaster op i juniorrækken, hvilket
gav plads til nye spirende talenter. For er der noget, som RgF er rigtig dygtig til, så er det
at fostre talenter. RgF har et meget stort aspiranthold med masser af talentfulde
gymnaster, som har det store mål for øje at blive udtaget til miniholdet i den kommende
sæson.
De seneste år har RgF markeret sig stærkest på drengesiden. De foregående to år har
drengeholdet været placeret i 1. division og opnået henholdsvis en 4 plads i 2011 og en 5.
plads i 2012. Men der har også været stor udskiftning på dette hold, da alle med en enkelt
undtagelse var debutanter i DM sammenhæng. Derfor er en sølvmedalje i 3. division et
meget flot resultat.
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