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Mix-parret Sarah Fredsted
Willadsen og Jann Christen-
sen fra Tuse Gymnastik-
forenings sportsakrobatik var
utrolig tæt på at erobre DM-
titlen i sports-akrobatik ved
weekendens konkurrence i
Antvorskov-hallen i Slagelse.
Kun 0,05 point skilte parret
fra en delt førsteplads.

Sportsakrobatik-holdet fra
Tuse deltog i weekenden med
11 gymnaster i danmarks-
mesterskabet i Slagelse, hvor
de konkurrerede mod hold fra
Holstebro, Slagelse og
Fuglebjerg.

Tuse-gymnasterne vandt alle
pæne placeringer, og foruden
mix-parrets andenplads i DM-
rækken, blev placeringerne til
en flot første- og andenplads i 
række 4 for pigepar, til hen-

holdsvis Marie Højbjerg Ravn
og Pernille Rasmussen samt
Maja Aabæk Rasmussen og
Mette Skovgård Nielsen.

I række 3 for piger deltog
parret Mette Christensen og
Hanne Boholdt, som desværre
blev lidt usikre, da der kom
noget forkert musik på, og
derfor måtte nøjes med tredje-
pladsen, og trioen Stina Bøje,
Line Vilstrup Olsen og Gry
Asser Bertelsen, der blev
nummer to.

Selve mesterskabet blev
holdt lørdag, mens der søndag
var en holdkonkurrence, hvor
Tuse-folkene blev nummer
tre.

Akrobatikhold fra Tuse
meget tæt på DM-titel

Holbæk Amts Venstreblad 
tirsdag den 24. maj 1994

Det vakte berettiget jubel, 
da fire unge ledere i Tuse 
Gymnastikforening ved den
årlige gymnastikopvisning
viste sportsakrobatik.

De fire ledere var Arne
Christoffersen, Mette Peter-
sen, Karsten Saabye og Han-
ne Boholdt, der parvis udfør-
te øvelserne. Sports-akrobatik
er, som ordet siger, sport-
søvelser udført akrobatisk.
Ideen er hentet fra USA og er
hjembragt til Tuse af danske
gymnaster, der har været på
besøg i staterne.

Holbæk Amts Venstreblad
marts 1984

Sports-
akrobatik i
Tusehallen

Poul og Anette Olsen fra
Fuglebjerg havde været i
USA og tog sportsacro-
ideen med hjem, som straks
fik Karsten Saabye, Hanne
Boholdt, Jann Christensen
og Mette Petersens 

interesse og dette måtte
prøves i Tuse.
Da Tuse Gymnastik-
forening tilmeldte dette til
DIF, blev der lavet fælles-
træning med Holstebro og
Fuglebjerg, og fik straks

deltagere i konkurrencerne.
Karsten og Jann tog dom-
mercertifikat, Hanne brugte
tid og kræfter både som
instrukør og som aktiv 
(det gør hun stadig, flot og
uundværlig for acro!)

Acro - en
nyhed fra
staterne

Tusehallen var fyldt helt
op, da Tuse Gymnastik-
forening i går holdt 
opvisning med hele 
13 hold på gulvet. Cirka
500 kiggede på, og der var
nok at klappe ad.

Ikke mindst foreningens
sports-akrobater begej-
strede det store publikum.
Seks piger fra akrobatik-
holdet er udtaget til lands-
holdet, nemlig Anne,
Mette, May, Sarah, Hanne
og Marike. De tre sidst-
nævnte sørgede for en flot
udfyldelse af pauserne
mellem de øvrige holds
opvisninger.

Tuse Gymnastikforening
har over 600 medlemmer,
og det gav selvsagt basis
for en vidtspændende
opvisning. Der var herrer,
der turde være med til
opvisning og lavede et flot
show ud af det med hatte
og det hele.

Der var puslinge-holdet,
hvor gymnasterne er tre til
fire år. De var lige så
herlige at følge, som de 
var svære at styre.

Nævnes kan også junio-
rerne, hvor store piger og
drenge går sammen. For
ikke at tale om hele akro-
holdet, der satte punktum
for opvisningen.      ahm

Holbæk Amts Venstreblad
mandag den 17. marts 1997

Fuldt hus i går 
til gymnastik-
foreningens 
opvisning

Hanne Boholt,
Sarah Fredsted
Villadsen og
Marike
Haugaard
vandt 
danmarks-
mestreskabet 
i acro 
under DGF.
Ud over dette 
mesterskab,
vandt de
ligeledes  
en tur til
Mexico, 
hvor dette
billede 
stammer fra.

Landsholdsakrobater 
begejstrede 500 i Tuse

Karsten Saabye og 
Hanne Boholt


