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Dato: 16. juni 2016

Syv rekorder slået til Ringsted Børnefestival
Der blev slået syv rekorder i Børnenes Rekordbog under Ringsted
Børnefestival lørdag den 11. juni.
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Det var ikke kun sjov og spas til Ringsted Børnefestival lørdag den 11. juni. Der
blev nemlig trænet hårdt op til dagen, hvor en række både nye og gamle rekorder
fra Børnenes Rekordbog skulle slås. Og lykkedes at sætte hele syv nye rekorder.
De nye rekorder blev registreret af repræsentanter fra Børnenes Rekordbog.
”Der var rigtig mange børn ved rekordforsøgene under Ringsted Børnefestival.
Særligt ved bogstakken og ved skumfidus- og spaghetti-tårnene. Vi vil helt sikkert
prøve at slå rekorder en anden gang, og vi glæder os til at se, om der er andre
byer, der tager imod udfordringen, og forsøger at slå de rekorder, vi har skabt,”
siger Rikke Falkenberg Kofoed, udviklingskonsulent for IT og læringsmiljøer i
Ringsted Kommune.
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Ved Ringsted Børnefestival lykkedes det ikke at sætte spaghetti- og
skumfidustårn, og der kom heller ikke en ny rekord i at gå i krabbegang under
festivalen.
De børn, der var med til at sætte rekorder, får hvert et diplom, der dokumenterer
deres rekord.
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Følgende rekorder blev sat under Ringsted Børnefestival:
•
•
•

•
•
•

•

10 børn kørte samtidig i et Rhönrad hjul. De 10 børn, der slog rekorden,
går til sporten i RIF Gymnastik.
Flest baglæns saltoer – Naoh Takeucki Lassen satte rekord med hele 42
saltoer i en trampolin.
Flest vejrmøller på ét minut blev slået af Hannah Takeucki Lassen. Hun
slog den gamle rekord på 42 vejrmøller, da hun lavede 50 på bare ét
minut.
Transport af vand i munden. 10 børn fyldte munden med vand og løb 10
meter og flyttede på den måde 6,35 liter vand.
Den højeste bogstak: Flittige børn fik stablet bøger i en højde på 176 cm.
Dermed slog de den gamle rekord på 150 cm.
Flest ærteposer kastet i toilet.
o Under 8 år med en afstand på 1,2 meter til toilettet blev sat af
Lucas Friis. Han kastede 36 gange i træk
o Over 8 år blev sat af Sakine Muhcu - hun kastede 22 gange i træk
på en afstand af 2 meter
Flest ansigtsmalinger på 6 timer. Flittige og dygtige tegnere malede til
sammen 199 børn. Og det blev ovenikøbet gjort fint.

Til redaktionerne: For yderligere information kontakt venligst
Rikke Falkenberg Kofoed, udviklingskonsulent for IT og læringsmiljøer, Ringsted
Kommune, telefon 41 72 25 44.
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