Østlandsmesterskapet

Medaljedryss, overraskelser og store smil. Rælingen Drill imponerte
dommerne og høstet med seg flere pallplasser under årets
Østlandsmesterskap.
Østlandsmesterskapet 2013:
Konkurransen er en av landets største konkurranser med drillere fra nord til
sør og to fulle dager med konkurranse. Konkurransen ble avholdt i Follo trykk
arena 9. og 10. mars. Hvor drillerne konkurrerer på et høyt nivå i alle de ulike
klassene.
Rælingen Drill stilte selv i tre ulike klasser: Drilldans solo senior, Drilldans
duett senior og X-strut senior, med gode resultater i samtlige, og hele to
pallplasser. Sølv i X-strut og bronse i duettklassen. Det ble spenning, og
jentene var selv ikke sikre på om de hadde nådd opp på de gjeveste plassene.
Premieutdelingen ble både spennende og ovverraskende. Jentene hadde
infridd hos dommerne og to flotte pallplasser var et faktum. Med to nye
pallplasser og veiledende tilbakemeldinger fra dommerne jobber jentene
videre mot NM hvor de også har kvalifisert seg til finalerunden.

Hedemark- &
Opplandsmesterskapet

Startskuddet for konkurransessesong til Rælingen Drill ble blost av
helgen 2. til 3. februar i Lillehammer, og hvilken start...
Sessongstart:
Rælingen Drill deltok for første gang på Hedemark- og Opplandsmesterskapet
i Drill. Tidligere sessonger har årets første konkurranse vært Skjærgårdsdrill,
men i år ville de prøve noe nytt... Noe de ikke angret på, en flott
regionskonkurranse avholdt i Lillehammer en kald helg i februar.
Semesterets første konkurranse er alltid ekstra nærvepirrende. Nå skal nye
programmer for første gang prøves på konkurransegulvet, og man får for
første gang tilbakemeldinger fra dommerne. Har man lagt lista for høyt, liker
dommerne det de ser, og ikke minst hvordan er konkurranseformen. Ja,
nærvene er til å ta og føle på både på og utenfor konkurransearenaen.
Rælingen drill stilte i Drilldans Solo Senior, hvor Isabel gjore en fantastisk
gjennomføring av sin solo til "Euphoria" og ente på en flott 4. plass i sin klasse.
Hanne og Lena, endte på en 3. plass med sin gjennomføring av sitt disco
program til "kock on wood", etter å ha gitt dommere og publikum et ordentlig
show. Lena stilte også i kategorien x-strut hvor hun endte på en 2. plass.
Med det var konkurransessessongen godt i gang, og jentene har satt seg klare
mål og lista høyt for videre arbeid.

	
  

