PRESSEMEDDELELSE
Randers, den 4. juni 2015

Toppen af dansk gymnastik ved Winners Final i Randers
Gå ikke glip af Danmarksmesterskabet i TeamGym for hold. Ikke mindre end 12 danske mestre
skal for første gang kåres på en og samme dag. Dette vil være det største Danmarksmesterskab
inden for TeamGym nogensinde.
Her er der mulighed for at opleve masser af flot gymnastik, spænding og
stemning, når Danmarks bedste gymnaster i aldersgruppen fra micro til senior
konkurrerer om at blive Danmarks bedste. I hver aldersgruppe deltager 4
drengehold, 4 pigehold og 4 mixhold. Disse hold er kvalificeret til Winners Final
via de netop afholdte Forbundsmesterskaber. Der overføres ikke point fra
Forbundsmesterskaberne.
Konkurrencen afvikles således, at der afgives en samlet karakter til holdet i
hver af de 3 discipliner rytmisk koreografi, bane- og trampolinspring. Det hold
med den højeste pointsum bliver kåret til Danmarks bedste.

Fakta om TeamGym
3 discipliner: rytmisk
koreografi, bane- og
trampolinspring.
6-12 gymnaster på et
hold
Alle deltager i den
rytmiske koreografi.
Trampolin/banespring: 3
springrunder á 6 spring i
hver disciplin.

Lokal medarrangør
Winners Final i TeamGym afholdes i Arena Randers lørdag den 13. juni 2015 og bliver afholdt i
samarbejde med Udvalget for TeamGym, GymDanmark og Randers gymnastiske Forening.
I RgF er man meget stolte af at være medvært ved så stor en konkurrence. ”Vi er rutinerede i at
afholde store stævner, og opbakningen blandt vores medlemmer er stor”, fortæller stævneleder og
bestyrelsesmedlem i RgF, Frank Andersen. ”For 14 dage siden afviklede vi to stævner med ca.
6.000 deltagere og publikummer”. ”Derfor står det også helt klart at uden alle vores frivillige, kunne
vi ikke gennemføre stævner i denne kaliber”, slutter Frank, der glæder sig enormt til at opleve
stemningen.
Desværre deltager RgF ikke med hold i Winners Final, men i junior drenge og senior herre
rækkerne deltager gymnaster fra RgF – i dette tilfælde repræsenteret i en anden forening.
-----Yderligere information:
- Torben Kjeldsen (forretningsfører i RgF), 40119608 / totte@rgf.dk
- Frank Andersen (stævneleder), 21228982 / heidiogfrank@gmail.com
Vedhæftet:
- Billeder af mini piger: fotograf Søren Pagter.
- Billeder af spring: Andreas Merrald.
Med venlig hilsen
Randers gymnastiske Forening
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