
 
 

Enhed: Rope Skipping Udvalg 

Tidspunkt: Tirsdag d. 25. august 2015 kl. 18.00 – 21.30 

Mødested: Idrættens Hus, Odense 

Til stede: Bente L. Magnusson, Cecilia Præstholm (via Skype), Mia Mønster, Sofie L. Rasmussen, 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 

Ulla orienterede om strategimøde i GymDanmark i juni samt ændringer i organisationen. 

 

Ulla og Mia deltog i møde i Vækstforum i juni. Næste møde er planlagt til december 2015. 

 

Værløse og Lillerød deltog ved GymDanmark i Tivoli i juni. Arrangementet var i år en smule for langt. 

 

Ved EM i Tyskland i juli deltog Danmark med den største danske delegation nogensinde. Anne Wium fra 

sekretariatet var med og gjorde et stort stykke arbejde med opdatering på sociale medier. 

Sportsligt var konkurrencen en stor succes for alle deltagende hold.  

 

Mia var i juli med FISAC til site check i Malmö forud for VM2016. 

 

 

4. Master 2015 

DM Master afvikles lørdag d. 3. oktober 2015 i Fredericia Idrætscenter. 

Der afvikles for første gang Mini Master og aldersgrænsen til Senior Master er ændret. Der er 

tilmeldingsfrist d. 18. september 2015. 

Medaljebestilling: Ulla 

Speaker: Bente 

Computer: Sebastian (alternativt Frank og Mikkel) 

Musik: ? 

 

 



 
5. Regler for danske konkurrencer 2016 

RSU afventer de endelige regler fra FISAC for 2016. RSU forventer, at de danske regler tilpasses FISAC’s 

bedømmelsesregler. De danske generelle regler inkl. aldersgrupper ændres ikke. 

Hold/sjippere, der konkurrerer internationalt, skal holde øje med eventuelle ændrede generelle regler 

(aldersgrupper samt andre restriktioner) for deltagelse ved VM2016. 

Regler for VM2016 kan findes på: www.fisac-irsf.org. 

 

Danske regler forventes klar i løbet af november 2015. 

 

6. Kvalifikationskrav VM og Open Tournament 2016 

 

Kvalifikationskrav til VM Master 2016: 

Hvert land kan deltage i VM Master 2016 med følgende antal sjippere (overall deltagere + deltagere i 

discipliner): 

- WC Senior Master: 3 + 2 (de to disciplin-pladser indgår ikke i den overall konkurrence) 

- WC Junior Master: 3 + 1 (disciplin-pladsen indgår ikke i den overall konkurrence) 

- International Open Master: 3 + 1 (disciplin-pladsen indgår ikke i den overall konkurrence) 

 

For at kvalificere sig til VM Master 2016, skal sjipperen deltage ved DM Master i oktober 2015 og opnå min. 

følgende pointkrav for at have mulighed for at kvalificere sig til den overall konkurrence i en given række: 

- WC Senior Female Master: min. 1300 point 

- WC Junior Feamle Master: min. 1100 point 

- WC Junior Male Master: min. 1100 point 

- International Open Master: intet pointkrav 

 

De danske pladser fordeles som følger: 

WC Senior Master:  

- Nr. 1-4 overall ved DM Master 2015 tilbydes en plads (nr. 4. kan konkurrere i alle discipliner, men deltager 

ikke i den overall konkurrence ved VM).  

- Den 5. kvalifikationsplads i alle discipliner tilbydes sjippere, der evt. kun konkurrerer i discipliner, hvis de 

pladserer sig i top 3 i disciplinen. Hvis dette ikke er tilfældet går discipliner til sjipperen på den 5. overall 

plads. 

- Pointkrav til overall som angivet ovenfor. 

- Pladser i International Open Master fordeles efter tildeling af pladser til WC Master. Danske pladser 

fordeles som ved WC Junior Master. 

 

WC Junior Master: 

- Nr. 1-3 overall ved DM tilbydes en plads. 

- Den 4. kvalifikationsplads i alle discipliner tilbydes sjippere, der evt. kun konkurrerer i discipliner, hvis de 

pladserer sig i top 3 i disciplinen. Hvis dette ikke er tilfældet går discipliner til sjipperen på den 4. overall 

plads. 

- Pointkrav til WC Junior overall som nævnt ovenfor. 

http://www.fisac-irsf.org/


 
 

 

Kvalifikationskrav til VM hold 2016. 

For at kvalificere sig til VM Hold skal holdet deltage ved både JM hold og SM hold 2016. Gennemsnit af 

point og placering fra disse to konkurrencer bestemmer hvordan pladserne fordeles. 

 

Hvert land kan deltage i VM Hold 2016 med følgende antal hold (overall hold + hold i discipliner): 

- WC Senior Team: 3 + 2 (de to disciplin-pladser indgår ikke i den overall konkurrence) 

- WC Junior Team: 3 

- International Open Team: 3 

 

Hold, der ønsker at deltage ved VM Hold 2016, skal min. opnå følgende point i gennemsnit ved JM og SM 

2016: 

- WC Senior Female Team: min. 2500 point 

- WC Junior Female Team: min. 2100 point 

- WC Junior Mix Team: min. 2100 point 

- International Open Team: intet pointkrav 

De danske pladser fordeles som følger: 

WC Senior Team:  

- Nr. 1-4 overall ved JM+SM tilbydes en plads (nr. 4. kan konkurrere i alle discipliner, men deltager ikke i 

den overall konkurrence ved VM), hvis pointkrav opnå).  

- Den 5. kvalifikationsplads i alle discipliner tilbydes hold, der evt. kun konkurrerer i discipliner, hvis de 

pladserer sig i top 3 i disciplinen. Hvis dette ikke er tilfældet går discipliner til holdet på den 5. overall plads. 

- Pointkrav til overall som angivet ovenfor. 

- Pladser i International Open Team fordeles efter tildeling af pladser til WC Team.  

 

WC Junior Team:  

- Nr. 1-3 overall ved JM+SM tilbydes en plads, hvis pointkrav opnås. 

- Pointkrav til WC Junior overall som angivet ovenfor. 

 

Bemærk desuden regel fra FISAC angående deltagelse i WC Master/Team kontra Open Tournament 

Master/Team. 

 

 

7. Kurser 2015/16 

Trænerkursus i Odense 5. september 2015. Jannicke er instruktør. Kurset gennemføres med 8 deltagere. 

 

Træneruddannelse 1 genenmføres i 2016. 

 

Konkurrencestart-kursus udbydes til foreninger, som ønsker at starte med konkurrencesjipning i november. 

Sofie Slettebo og Lisa Kristensen underviser. 

 



 
Fysisk træning i Rope Skipping afholdes søndag d. 4. oktober 2015 i Fredericia. 

Pris: 800 kr. (870 kr. for ikke medlemmer) 

Underviser: Nicholas Krobath Olesen 

 

Dommerkursus afholdes 21. november (+ evt. 22. november) i Odense. 

Mere info snarest muligt. 

 

 

8. Projekt: 1000 sjippere i DK – Kom i selvsving 

Der er pt. 250.004 tilmeldte til ’Kom i selvsving’-kampagnen, hvor alle deltagere har fået udleveret et tov. 

Læs mere på: www.aktivrundti.dk. 

I flere af de klubber, hvor der er blevet forespurgt på mulighed for workshop med ’Kom i selvsving’, har det 

været svært at skaffe instruktører i formiddagstimerne eller de lokale klubber har ikke plads til flere 

sjippere i klubben. Enkelte klubber gennemfører workshops i løbet af september. 

 

 

9. Økonomisk status 

Bente gennemgik økonomisk status til dato. 

 

 

10. GymDanmark repræsentantskabsmøde oktober 2015 

Rep.møde afholdes 24. oktober 2015 i Brøndby. 

Ulla tilmelder alle. 

Ulla, Cecilia og Sofie S er på valg til RSU. 

 

 

11. Eventuelt 

Kalender: 

3. oktober 2015: DM Master (Fredericia) 

4. oktober 2015: Kursus om fysisk træning i Rope Skipping (Fredericia) 

November 2015: Kursus for nye konkurrenceklubber 

21. november 2015: Dommerkursus (Odense) 

23. januar 2016: JM internationale rækker og begynderrækker (Aalborg) 

6. februar 2016: SM internationale rækker (Lillerød) 

7. februar 2016: SM begynderrækker (Lillerød) 

16. april 2016: DM begynderrækker + 2 personerskonkurrence 

30. april 2016: DM internationale rækker 

24. juli-2. august 2016: VM hold og Master + Open Tournament (Malmö, Sverige) 

 

 

12. Dato for næste møde 

Torsdag d. 12. november 2015 kl. 18.00 i Odense. 

Ulla Booker lokale. 

http://www.aktivrundti.dk/

