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Gymnaster gør status
GYMNASTIK: Den 35. sæson

i HGF Kronborggymnasterne er halvvejs, og det er tid
til at gøre status over et travlt
konkurrencefyldt efterår,
inden anden halvår af sæsonen indledes i dag.
Det har været et halvår
med mange aktiviteter dels
på hjemmebane i hallen på
Helsingør Gymnasium, men
også i det øvrige Danmark.
Første konkurrence i sæsonen var 14. og 15. september, hvor der var nationalt
mesterskab for trin 4,5 og 6
gymnasterne. Konkurrencen blev afholdt på vores
hjemmebane på Helsingør
Gymnasium, og kun 4 uger
efter sæsonstart, gjorde pigerne det ganske fi nt. Anemone Aaberg blev bedst placerede Kronborggymnast
som nummer 22 på trin 4, på
trin 5 blev det Theresa Holm
som nummer 22, der var
bedst placeret, og på trin 6
blev Rikke Wiedenbein
bedst placerede HGF gymnast som nummer 17.
Bare én uge efter den 21. og
22. september lagde Helsingør Gymnasium igen hus til
en konkurrence, der var arrangeret af HGF i samarbejde med Gymdanmark med
det regionale holdmesterskab trin 1,2 og 3.
Det er en begynder konkurrence, hvor der er mange
små gymnaster med, og da
denne konkurrence falder
tidligt på sæsonen, stillede
HGF ikke med så mange
gymnaster – de var ikke klar.
Kun et enkelt hold bestående af Aprilia Norrild-Mortensen, Emma Gylden-Brun,
Mathilde Bengtsson og Selma Neubauer, Pigerne placerede sig på en meget flot
fjerdeplads.
I hård konkurrence

5. oktober var trin 7-pigerne
i Hermes gymnastikforening, på Frederiksberg, Ida
Hjorth Holm, kom på en me-

get flot 12. plads, Klara Prip
blev nr. 15 og Elin Linton,
som er redskabs specialist
på hest og gulv gjorde det også godt i et meget stærkt selskab, bestående af mange
regionale landsholdsgymnaster.
20. oktober gik turen til
Gefion i København, hvor
HGF for første gang i mange
år stillede med et seniorhold
ved kvalifi kationen til DM
for hold i den bedste række.
Holdet bestod af Zoe Minzari, Clara Utzon de Brass, Elin
Linton, Klara Prip og Rikke
Wiedenbein, 5 af 6 piger er
juniorgymnaster, og bliver
seniorgymnaster i 2020 og
2021, Ida Hjorth Holm er
youth gymnast og under 12
år, og det lover godt for fremtiden.
Pigerne blev nummer 7, og
det var desværre ikke nok til
at kvalificere sig til fi nalen i
Kastrup den 2. november,
som blev vundet af KG66 for
niende gang, men pigerne
fra HGF er godt på vej.
Medaljer i Greve

9. november var der igen
konkurrence for trin 7-9, pigerne, denne gang i Greve.
Den bedste gymnast
blandt alle trin 7-, 8- og
9-gymnaster. Ida Hjorth
Holm, kom på en fantastisk
fjerdeplads under 12 år, og
fi k disciplinmedalje på hest
med en flot tredjeplads i aldersgruppe 1, og i aldersgruppe 2 kom Klara Prip på
sjettepladsen og Elin Linton
på syvendepladsen. Elin er
redskabsspecialist, og stiller
kun op på gulv og hest. og
sidstnævnte redskab blev
belønnet med en andenplads og sølvmedalje.
22. 23. og 24. november
deltog HGF i Alfa Factor
Scandinavia, for de fleste af
pigerne var det deres første
internationale konkurrence, med gymnaster fra Sverige, Norge, Finland, og Is-

land.
Desværre blev Zoe Minzari skadet på andet redskab
og måtte udgå. Bedste HGFgymnast blev Fie Wesley
Møller, Fie startede op i
august til sin 15. sæson, men
efter 5 års pause. Alfa Factor
Scandinavia var derfor hendes første konkurrence i
mange år, og den første i seniorrækken (over 16 år), Fie
blev placeret på en flot 11.
plads.
Udover Fie og Zoe deltog
Ida Hjorth Holm, Elin Linton, Clara Utzon de Brass, og
Rikke Wiedenbein.
Den 29. og 30. november
var der test til Landsholdet
Regionalt og Nationalt, her
stillede vi med Zoe Minzari,
Clara Utzon de Brass, Ida
Hjorth Holm, Emma Gylden-Brun, Anemone Aaberg,
Cornelia Kock, Simone
Schönström-Lund og Smila
Thestrup
7. december var der test for
bruttotruppen frem mod
VM i københavn 2021.
Zoe Minzari og Clara Utzon de Brass, var med og
kæmpede det bedste de har
lært, og så må vi bare vente
på resultatet, og se hvad det
rækker til. 8. December, var
det så vores trin 1,2 og 3
gymnaster der skulle til Gefion Jule Cup.
På trin 1 stillede vi med 5
piger i alderen, 4-8 år. Clara
Beck, som kom på en meget
flot 4. plads, fi k guld i forskudt barre og sølv på gulv,
Mikkeline Bisgaard fi k guld
på hest og sølv på bom. Derudover stillede HGF med
Marie Holm-Denniger, Caroline Gjørlund, og Maika
Gatete.
På trin 2 under 12 år gjorde
de små Kronborggymnaster
rent bord, de super seje piger
blev nummer 1 (Simone
Schönström-Lund), nummer 2 (Smila Thestrup) og
nummer 3 (Cornelia Kock).
På trin 3 stillede HGF med

to gymnaster. Emma Gylden-Brun fi k en fantastisk
flot 1. plads, Mathilde
Bengtsson fi k en lige så flot
6. plads.
14. december var HGF og
Helsingør Gymnasium igen
vært for en Gymdanmarkkonkurrence, nemlig årets
sidste chance for at bestå sit
trin for gymnaster på trin 4,
5 og 6Bestod på gulv
På trin 4 bestod Alberte Winberg Sørensen, og fi k en flot
15. plads. Her deltog også
Signe W. Christiansen, for at
få konkurrence erfaring.
På trin 5 deltog Theresa
Holm, og kom på en meget
flot 6. plads, det rakte desværre ikke til en beståelse,
der manglede 0,675 point,
Anemone Aaberg stillede
også op og blev flot nr. 10,
Anemone deltog dog ikke for
at bestå, men for at få konkurrence erfaring
På trin 5 stillede HGF også
med Andrea Buch Jensen.
Andrea er redskabsspecialist og skulle bestå gulv på
trin 5, det gjorde hun, Andrea havde en travl dag, idet
hun både stillede op på trin
5 men også på trin 6.
På trin 6 bestod Andrea
Buch Jensen også gulv, men
desværre ikke hest og bom,
til gengæld bestod Alberte
Winding og blev samlet nr.1
og Rikke Wiedenbein blev
nr. 3 og bestod også sit trin 6.
ALberte og Rikke konkurrerer på trin 7 fra 2020.
Nu har pigerne, trænere
og frivillige været på juleferie og slappe lidt af, inden
klubmesterskabet 25. januar
2020, træningslejren og internationale Mallorca Gym
Cup i vinterferien på Mallorca og GymWeekend.
Godt nytår!
Trænerteamet

Din Sport: Hvordan gik det for dit
hold? Send en mail til sport@hdnet.dk
– gerne med et vedhæftet billede
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