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Stævne har løftet Borrevejle-arven
SUCCES: Gymnastik ved Fjorden er
en stadig stigende
succes og ligner på
sit syvende år en
værdig arvtager
for det hedengange
Borrevejle-stævne.
Men placeringen
ved Vigen har også
andre fordele.

kunne dog ikke give campingfatter skår i glæden.
- Vi arbejdede længe for at
få DGI hertil. Det er et aktiv
både for campingpladsen og
byen, at vi har det stævne
herude. Jeg synes, det er en
fantastisk weekend, og jeg
glæder mig til det hvert år,
fordi det er sjovt, at der sker
noget andet end traditionel
camping, sagde William
Christiansen, der havde
fyldt godt 300 pladser foruden DGI-lejren.

Af Kristian Jørgensen

Win-win

VEDDELEV: Det vrimlede
med glade gymnaster ved
Vigen i Roskilde, hvor DGI
lørdag afholdt Gymnastik
ved Fjorden. Stævnet med
udsigt over fjord og by er
vokset hen over årene og er
med 70 hold nu større end
nogensinde.
Sidste år var der for første
gang tre »gulve«, og i år var
der program på to af dem til
ud på aftenen.
- Vi sprænger alle rammer
i år, sagde Pernille Maria
Kryger, der er gymnast og
en del af stævnegruppen i
DGI Midt- og Vestsjælland.
Det er syvende gang, at
der er gymnastikstævne
ved Vigen, efter DGI valgte
at genoplive det traditions-

Spring, rytmik, zumba. Der var det hele til stævnet på Vigen. Her er det DGI Midt- og Vestsjællands Junior Nord-hold. 
rige stævne i Borrevejle. De
havde forsøgt sig i Hedehusene med mindre succes,
for gymnastik ud til fjorden
kan bare noget særligt.
- Det fungerer så fint. Vi er

så taknemmelige for at være
her, for det er det tætteste, vi
kommer på det gamle Borrevejle-stævne. Det er jo det,
folk har efterspurgt, sagde
Pernille Maria Kryger.

Tåstrup, Måløv og Brøndby,
og nogle af de hold valgte at
tage en hel weekend på campingpladsen, hvor de havde
fået deres eget område til de
70 telte plus samlingstelte.
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Og så var der oven i købet
dyrskue i samme weekend,
så campingpladsen havde i
forvejen rigeligt at gøre og
var endda - meget modvilligt
- nødt til at afvise gæster. Det

Fyldt campingplads

Sønderlundskvarterets IF’s piger viste deres kunnen på et af de tre opvisningsgulve, som Gymnastik ved Fjorden udvidede til sidste år.

Det eneste, hun manglede,
var noget rigtig godt sommervejr, for i forhold til sidste års bagende hede var der
knap så mange badegæster,
der fik en gymnastikoplevelse med sig og oven i hatten gav stævnet noget mere
pondus.
William Christiansen, forpagter af Roskilde Camping,
kunne dog ikke klage over
den tilstrømning, gymnastikken trak med sig. Stævnet er ikke kun en lokal affære, men trækker også hold
fra byer som Frederikssund,

Se flere billeder på
Der var mange børn, men også flere voksenhold ved det stemningsfulde gymnastikstævne ved fjorden. Her er det Hedehusene GF’s damer.

Roskilde TeamGym triumferede ved DM
ROSKILDE: Roskilde TeamGym fik et danmarksmesterskab og to sølvmedaljer ud af weekendens DM i
Brøndby Hallen, hvor seniorkonkurrencerne blev
livestreamet af DR, mens
resten blev livestreamet af
GymDanmark.
Roskilde var repræsenteret i JuniorMix, Juniordrenge og SeniorMix og fik
dermed medaljer i alle tre
rækker.
Guldet gik til JuniorMix-holdet, der kom til DM
som favoritter, efter at de
weekenden forinden havde
vundet forbundsmesterskaberne. De levede op til favoritværdigheden ved at være
sikkerheden selv, og der var
aldrig for alvor tvivl om, at

holdet ville vinde guldet.
Juniordrengene kom til
DM med en fjerdeplads i bagagen fra sidste weekend,
men formåede at veksle den
placering til en sølvmedalje.
Der var spænding til det sidste, og afstanden fra førstetil fjerdepladsen var under
to point. Guldet blev vundet
af TeamGym Århus med sølle 0,034 point.
Roskilde TeamGyms SeniorMix-hold var ligeledes
forsvarende
forbundsmestre, men måtte til DM se sig
overhalet af Ollerup Højskoles multinationale hold bestående af landsholdsgymnaster fra Norge, Sverige og
Island. Ollerup vandt med
0,3 point foran Roskilde, som
dog kunne trøste sig med,

at de kvalificerede sig til de
nordiske mesterskaber, der
finder sted i Norge i november.
Danmarksmesterskaberne var et tydeligt bevis på,
at det er lykkedes for Roskilde TeamGym at skabe
stærke og holdbare miljøer
i både seniorgruppen og juniorgruppen, især klubbens
arbejde med at skabe store
mixmiljøer for både piger/
drenge og kvinder/mænd.
Det lover godt for de kommende år og skyldes i høj
grad de mange nye muligheder, der er skabt af Roskildes
Kommunes nye fantastiske
springcenter på Kildegården, lyder det fra Roskilde
TeamGyms formand Thomas Frandsen.

Normalt tillader campingpladsen ikke for meget støj
på pladsen, men de havde
med held forklaret gæsterne, at der kan være lidt mere
larm lige i denne weekend.
Det lod heller ikke til at gå
campisterne på.
- Det er da meget hyggeligt,
sagde John Belling fra Stubbekøbing, der tilfældigvis
havde valgt Roskilde til den
årlige pinse-campingtur og
kunne se gymnasterne fra
sin campingstol.
Også de nye forpagtere af
campingpladsens café, Mirakulix, var glade for gymnastikstævnet. Så glade, at
de havde stablet en fadølsbar, pølsevogn og grillbar
på benene til lejligheden og
krydrede det hele med at
tyvstarte sæsonens livemusik samme aften.
- Vi håber da, at det giver
noget ekstra. Nu er det jo
første gang, vi prøver det,
sagde Heidi Sørensen, der
sammen med sin mand,
Pierre
Bjerre,
overtog
caféen i april. I vinterhalvåret driver de cafeteriaet i
Osted Hallen.

Roskilde TeamGyms JuniorMix-hold vandt guld til DM i Brøndby Hallen.
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