PRESSEMEDLDLELSE
Randers, den 22. august 2014

Idrætsmærkeuddeling med et ganske særligt jubilæum
Traditionen tro uddeles der hvert år idrætsmærker og hyldes jubilarer i Randers
gymnastiske Forening. I år er dog et ganske særligt år, da RgF medlem Inger Molich
Vester har taget guldmærket i 50 år. Det startede tilbage i 1961 med bronze i
ungdomsidrætsmærket. Derefter var det bronze, sølv og nu guld i 50 år.
Inger har et langt CV i RgF. Siden 1967 har hun været dybt involveret i bestyrelses- og
udvalgsarbejde. Ud over at Inger på mandag skal modtage guldmærket nr. 50, så har hun
også været idrætsmærkedommer i 40 år.
Men det er ikke kun i idrætsmærkesammenhæng, Inger sætter flotte rekorder. Også på
gymnastikgulvet har hun i mange år gjort sig bemærket, og ved foreningens årlige
præsentationsopvisning modtog Inger lederpokalen for sit store stykke arbejde i RgF og
dertil kunne tilføjes, at hun den dag i marts skulle på gulvet med sin gymnastikopvisning
nr. 64 i RgF. Også en ganske særlig præstation.
Stort tillykke til Inger.
Tid & sted: Mandag den 25. august kl. 19.30 i caféen i Foreningshuset, Udbyhøjvej 189,
8930 Randers.
CV for Inger Molich Vester i RgF
1967 - 1972 bestyrelsesmedlem i pige-dameafdelingen
1972 - 1989 kasserer i RgF (valgt om efteråret)
1973 kasserer i gamle dragter (stadig aktiv, været det fra start)
1974
Idrætsmærkedommer (stadig aktiv)
1981
fører foreningens scrapbøger (stadig aktiv)
1982
modtog RgF’s æresnål
1987
modtog DGF’s hæderstegn
1997
modtog DIF’s hæderstegn
1997
æresmedlem i RgF
2003
kasserer i Støtte-og forældreforeningen (stadig aktiv)
2004 bestyrelsesmedlem i seniorafdelingen (stadig aktiv)
2012
medlem af 150 års udvalget
2014
modtog lederpokalen til RgFs præsentationsopvisning
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