Nyheter aerobics gymnastics 2014:
Tekniskt Reglemente 2014
2014-01-09
Tekniskt reglemente för 2014 finns nu att ladda hem, samt
Tävlingsbestämmelser, Redskapsreglemente och arrangörsreglemente.
TR
Annica Matsson

SM helgen 2014
2014-03-08
Nu har första dagen på för årets stora Aerobic helg i Trelleborg varit.

På bilden ser ni vinnarna i Svenska cupen
Ida Andersson, Järfällagymnasterna, vinnare i Ungdomsklassen
Hayley Brice-Nicolsson, Järfällagymnasterna, Seniorklassen
Emilia Berkes, Ale Aerobic & Dansstudio, vinnare i Juniorklassen
Annica Matsson

SM vinnarna 2014
2014-06-01
Helgen den 30 maj-1 juni arrangerade Trelleborgs Gymnastics & Dance
Club inte mindre än fyra tävlingar i just Trelleborg. Under lördagen genomfördes
Rikscupen och Svenska Cupen, för att sedan avrunda helgen med klubbtävling och
SM på söndagen.

Det blev ett arrangemang med härlig stämning och många gymnaster som
presterade riktigt bra. Publiken fick se allt från gymnaster som genomförde sin allra
första tävling, till rutinerade internationella gymnaster.
Första tävlingen för helgen var Rikscupen. Dagen fortsatte med individuell dam i
utvecklingsklassen för övriga åldrar. Som sista klass i Rikscupen kördes en
ihopslagen klass med par och trio, mixade åldrar. När Rikscupen var avslutad drog
tävlingarna vidare med Svenska Cupen.
Först ut var individuell dam i ungdomsklassen. Nästa klass var sedan individuell dam
för juniorer. Sista klassen för dagen var seniorernas individuella damer.
Seniorklassen bjöd på höga poäng, vilket var riktigt kul att se. Högst poäng av dem
alla fick Järfällagymnasternas Hayley Brice-Nicolson, vilket naturligtvis ledde till
seger för hennes del. På andraplats bakom henne klev Michelle Fana, Perform, upp,
nu tillbaka efter en längre tids skada. Kul att se henne tillbaka på tävlingsgolvet igen!
Andrea Bergman från Ale knep tredjeplatsen.

Söndagen startades upp med en klubbtävling för Trelleborgs Gymnastics & Dance.
Efter lunch var det sedan dags för helgens stora evenemang: SM. Först kördes USM,
som var ett inofficiellt SM för ungdomarna.
Juniorernas SM, JSM, togs hem av Ales Emilia Berkes. Hennes klubbkamrat Ebba
Andersson knep silvret och på tredjeplats fanns Linnéa Nilsson från Perform.
Sist men inte minst så avrundades helgen med SM för seniorernas individuella
damer. Hayley Brice-Nicolson och Michelle Fana stod på pallen även idag, men fick
se sig besegrade av Ales AnnTherese Johansson som med en ny rutin och få
misstag fick dagens högsta poäng. AnnTherese satsar nu vidare mot VM i Mexiko
där hon blivit uttagen till att representera Sverige i slutet av juni.
Annica Matsson

