
 
Enhed: Rope Skipping Udvalget 

Tidspunkt: Onsdag d. 8. februar 2017 kl. 18.00-21.30 

Mødested: Bolbro Skole, Odense 

Til stede: Bente L. Magnusson, Cecilia Præstholm, Mia Mønster, Regitze Schultz, Sofie Slettebo,  

                              Ulla Christensen 

Referent: Mia Mønster 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger. 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referat blev godkendt uden bemærkninger. 

 

3. Siden sidst 

Dommerkursus i november i Roskilde med god tilslutning og stort engagement fra deltagerne. 

 

ERSO Show Contest i Prag i november med deltagelse af fire hold fra Danmark. Konkurrencen er en god 

erfaringsgivende international konkurrence i en positiv atmosfære. 

 

Strategimøde i GymDanmark i Brøndby i december med deltagelse af Sofie, Bente, Ulla og Mia. Positivt 

med fællesmøde for alle disciplinerne. 

 

Elitemøde i GymDanmark i Odense i december med deltagelse af Ulla og Mia, hvor den nye plan for Elite- 

og talentarbejdet i GymDanmark blev gennemgået. RSU og relevante foreninger er inviteret til kick off 

dag i marts. 

RSU var repræsenteret ved Sport2016 i Herning i januar ved Regitze Schultz og Anette Eriksen. 

 

JM for hold i Gug d. 21. januar 2017 blev afholdt med god tilslutning og mange tilskuere. 

 

SM for internationale hold blev afholdt d. 4. februar og SM for begynderrækkehold blev afholdt d. 5. 

februar i Lillerød Hallerne. Der var mange deltagende hold og tilskuere. Det fungerede rigtig fint med 

afskærmning ved banen og særskilt indgang til banen, hvilket overvejes at indføre ved andre 

konkurrencer.  

 

4. Økonomisk status 2017 

Gennemgang af økonomi til dato. 

 



 
5. Budget 2018 

Budget for 2018 blev tilrettet og færdiggjort. 

 

6. EM 2017 i Portugal 

Danske kvalifikationskrav til EC2017 i Portugal. 

KONKURRENCE 

ANTAL PLADSER 

UDBUDT I 

RÆKKEN 

FORDELING AF DANSKE PLADSER POINTKRAV 

M
A

S
T
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European  

Youth Master  

(12-14) 

5 overall pladser 

Nr. 1-4 overall ved DM Master 2016 tilbydes 

en plads, hvis pointkrav opnås. 

 

Den 5. plads i alle discipliner tilbydes 

sjippere, hvis de placerer sig i top 3 i 

disciplinen. Gælder også sjippere som evt. 

kun konkurrerer i disciplinen. Hvis dette ikke 

er tilfældet går discipliner til sjipperen på 

den 5. overall plads. 

Female Master: 

min. 1100 

point 

 

Male Master:  

min. 1100 

point 

European  

Master  

(15+) 

5 overall pladser 

Nr. 1-4 overall ved DM Master 2016 tilbydes 

en plads, hvis pointkrav opnås. 

 

Den 5. plads i alle discipliner tilbydes 

sjippere, hvis de placerer sig i top 3 i 

disciplinen. Gælder også sjippere som evt. 

kun konkurrerer i disciplinen. Hvis dette ikke 

er tilfældet går discipliner til sjipperen på 

den 5. overall plads. 

Female Master: 

min. 1300 

point 

 

Male Master:  

min. 1200 

point 

3 pladser i  

Triple Unders 

De tre bedste i Triple Unders ved DM Master 

2016 tilbydes en plads. 
Intet pointkrav 

H
O

L
D

 

European Team 

Championships 

(15+) 

5 overall pladser 

Nr. 1-4 overall ved JM+SM 2017 tilbydes en 

plads, hvis pointkrav opnås. 

 

Den 5. plads i alle discipliner tilbydes hold, 

hvis de placerer sig i top 3 i disciplinen. 

Gælder også hold som evt. kun konkurrerer i 

disciplinen. Hvis dette ikke er tilfældet går 

discipliner til holdet på den 5. overall plads. 

Female Team: 

min. 2500 

point 

 

Mix Team: 

Min. 2500 point 

European  

Youth Team 

Tournament 

(12-14) 

5 overall pladser 

Nr. 1-4 overall ved JM+SM 2017 tilbydes en 

plads, hvis pointkrav opnås. 

 

Den 5. plads i alle discipliner tilbydes hold, 

hvis de placerer sig i top 3 i disciplinen. 

Gælder også hold som evt. kun konkurrerer i 

disciplinen. Hvis dette ikke er tilfældet går 

discipliner til holdet på den 5. overall plads. 

Female Team: 

min. 2100 

point 

 

Mix Team:  

min. 2100 

point 

European  

Open Team 

Tournament (15+) 

3 overall pladser 

De tre bedste hold efter de hold som 

kvalificeres til EC Team tilbydes pladserne i 

EOT. 

Intet pointkrav 



 
 

Efter afvikling af DM Master får følgende sjippere tilbudt pladser: 

 European Youth Master – piger overall:  

Laura Strandbæk Pedersen (Gug), Kirstine Arknæs (Gug), Julie Bøggild Andersen (Gug), Natascha 

Meier Vincent (Glostrup)(dispensation) 

 European Youth Master – piger discipliner:  

30 sek.: Josephine Grænge Rasmussen (Lillerød) 

 European Youth Master – drenge overall:  

Simon Meincke (Lillerød) 

 European Master – piger overall:  

Eva Skalshøj (Gug), Marie Broen Magersholt (Lillerød), Mathilde Helbo Larsen (Lillerød), Christine 

Møller Jensen (Gug) 

 European Master – piger discipliner: Freestyle:  

Jannicke Christensen (Gug), 30 sek.: Simone Stjernekilde (Lillerød), 3 min.: Charlotte 

Schaffalitzky De Muckadell (Lillerød) 

 European Master – piger tripler:  

Pernille Mogensen (Gug), Mathilde Helbo Larsen (Lillerød), Emma Brauer Faber-Rod (Lillerød) 

Efter afvikling af JM hold og SM hold får følgende hold tilbudt pladser: 

 European Team Championships – piger overall:  

Asta, Cathrine, Christine, Eva, Simone (Gug), Amalie, Anna, Fie, Helena, Pernille (Gug), Anna, 

Emilie, Louise, Marie, Mathilde (Lillerød), Cathrine, Frederikke, Julie, Thea (Gug), Laura, Mia, 

Nathalia, Sif, Victoria (Lillerød) 

 European Youth Team Tournament – piger overall:  

Emma, Kirstine, Laura, Laura, Mathilde (Gug), Emilie, Esther, Karla, Lærke, Mynte 

(Glostrup)(dispensation), Annelie, Christina, Emma, Julie, My (Gug)(dispensation) 

 European Open Team Tournament – piger overall:  

Elena, Maja, Mathilde, Natacha, Tatiana (Glostrup), Amalie, Amalie, Emma, Monique, Simone 

(Glostrup), Astrid, Caroline, Eva, Ida, Thea (Lillerød) 

 European Open Team Tournament – mix overall:  

Anna, Emma, Karoline, Laura, Simon (Lillerød) 

Mia sørger for udsendelse af retningslinjer, tilmelding mv. 

 

7. Danske konkurrencer 2017 

DM begynderrækker og 2-personerskonkurrence afholdes d. 8. april i Glostrup.  

Invitation udsendes snarest. Der forventes høj deltagelse i især 2-personerskonkurrencen. 

DM internationale rækker afholdes søndag d. 7. maj i Fredericia (hal 6).  

Bente er speaker. Ulla bestiller medaljer mv. 



 
Svensk-Dansk Mesterskab afholdes i Höllviken, Sverige, lørdag d. 20. maj. 

DM Master afholdes i Fredericia lørdag d. 7. oktober. 

 

8. Kurser 2017 

Inspirationskursus for begyndere/letøvede afholdes i september 2017. 

Dommerkursus afholdes i Fredericia søndag d. 8. oktober 2017. 

I november 2017 afholdes kursusweekend for konkurrencesjippere og -trænere med udenlandsk 

instruktør. Samtidig afholdes endags-workshop for breddeforeninger med Rope Skipping samt helt nye 

foreninger med fokus på opvisning, show og ideer til daglig træning. 

 

9. DIF strategi, indsatser og mål 

Input fra RSU til GymDanmark udarbejdet og afleveret forud for bestyrelsesmøde i GymDanmark. 

Fokus på træneruddannelse, udvikling af digital platform til bl.a. ’øvelsespakke’ mv. samt 

udviklingsinitiativer i form af bl.a. netværksklubber og -arrangementer. 

 

10. Nyt fra ERSO og FISAC 

Mia blev ved generalforsamlingen i ERSO i november 2016 genvalgt som næstformand i ERSO. 

ERSO medarrangør af IAG 2017 sport event i Holland d. 25.-28. maj 2017, hvor Rope Skipping er med for 

første gang. Der konkurreres både i hold og master og formatet minder om det vi kender fra fællesDM, 

hvor der afvikles kvalifikation samt Winners Final. Information om denne konkurrence kan findes på 

www.erso.info. 

FISAC har i øjeblikket primært fokus på arbejdet med WC2018 samt det reviderede internationale 

reglement, som forventes klar i løbet af foråret. Tak til Jannicke Christensen fra Gug ift. det store arbejde 

i FISAC rules committee. 

SportAccord afholder international convention i Aarhus i starten af april. Mia deltager på vegne af FISAC 

sammen med Takashi Ogawa formand for FISAC. 

 

11. Eventuelt 

 

Tidssignaler til konkurrencer kan fremover findes via www.gymdanmark.dk. 

Mængden af dommertøj til konkurrencer opgraderes i løbet af 2017. 

 

 

http://www.gymdanmark.dk/


 
Kalender: 

 8. april 2017: DM Begynderrækker (Glostrup) 

 7. maj 2017: DM internationale rækker (Fredericia) 

 20. maj 2017: Svensk-Dansk Mesterskab (Höllviken, Sverige) 

 25.-28. maj 2017: IAG Sport Event (‘s-Hertogenbosch, Holland) 

 25. – 31. juli 2017: EC2017 (Braga, Portugal) 

 September 2017: Inspirationskursus for begyndere og letøvede 

 7. oktober 2017: DM Master (Fredericia) 

 8. oktober 2017: Dommerkursus (Fredericia) 

 November 2017: Kursus for konkurrencetrænere og -sjippere + Workshop for breddeforeninger 

 

12. Dato for nyt møde 

Tirsdag d. 16. maj 2017 kl. 18.00 i Odense. Ulla booker lokale. 

 


