
 
 

Enhed: Rope Skipping Udvalg 

Tidspunkt: Torsdag d. 12. november 2015 kl. 18.00 – 21.30 

Sted: Bolbro Skole, Odense 

Til stede: Bente L. Magnusson, Mia Mønster, Sofie L. Rasmussen, Sofie Slettebo, Ulla Christensen 

Afbud: Cecilia Præstholm 

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 

Jannicke Christensen afviklede begyndertrænerkursus d. 5. september 2015 med 13 deltagere, hvor der 

bl.a. deltog nye klubber, som var meget engagerede. 

 

Projektet ’Kom i selvsving’ blev gennemført i uge 39, 40 og 41, hvor 250.000 tove blev udleveret til 

skolebørn i hele landet. Workshops blev bl.a. gennemført i Aarhus og i Lillerød. 

 

DM Master blev afholdt d. 3. oktober 2015 med rekorddeltagelse. Hallen i Fredericia fungerede rigtig godt 

til arrangementet. Fint med opdelingen i Mini, Junior og Senior. Konkurrencen fastholdes på én dag i 2016, 

men der indføres 6 speedbaner i Mini og Junior. 

 

Kursus for konkurrencetrænere og –sjippere d. 4. oktober 2015 med fokus på aldersrelateret træning. Det 

var godt med en instruktør ude fra og gav et godt udbytte til deltagerne. 

I 2016 afholdes kursus d. 9. oktober evt. med fokus på coaching. 

 

Mia deltog i uge 42 i generalforsamling og World Congres for TAFISA i Budapest. Mia var sendt afsted af 

FISAC, da Rope Skipping netop er blevet godkendt som medlem af TAFISA (The Association For 

International Sport for All). 

GymDanmark repræsentantskabsmøde og aktivitetsmøder blev afholdt i oktober. 

 

4. Regnskab 2015 

Regnskab til dato blev gennemgået. Tilskud til udvikling af EM-sjippere blev fordelt.  

 

5. Budget 2016 

Budget 2016 er blevet godkendt. 

 



 
6. Reglement 2016 – dommeruddannelse 

Reglement for Rope Skipping konkurrencer i Danmark 2016 er opdateret og kan findes på 

www.gymdanmark.dk. 

Dommerkursus afholdes d. 21. november med ca. 40 tilmeldte.  

 

7. Kvalifikationskrav VM og Open Tournament 2016 

KONKURRENCE 
ANTAL PLADSER 
UDBUDT  

FORDELING AF DANSKE PLADSER POINTKRAV 

M
A

ST
ER

 

WC Senior  
Master  
(15+) 

3 overall pladser + 
2 disciplinpladser 
 
(de to disciplinpladser 
indgår ikke i den overall 
konkurrence) 

Nr. 1-4 overall ved DM tilbydes en plads, 
hvis pointkrav opmås (nr. 4. kan konkurrere 
i alle discipliner, men deltager ikke i den 
overall konkurrence ved VM). 
 
Den 5. plads i alle discipliner tilbydes 
sjippere, der evt. kun konkurrerer i 
discipliner, hvis de placerer sig i top 3 i 
disciplinen. Hvis dette ikke er tilfældet går 
discipliner til sjipperen på den 5. overall 
plads. 

Female Master: 
min. 1300 point 

WC Junior  
Master  
(12-14) 

3 overall pladser + 
1 disciplinplads 
 
(disciplinpladsen indgår 
ikke i den overall 
konkurrence) 

Nr. 1-3 overall ved DM tilbydes en plads. 
 
Den 4. plads i alle discipliner tilbydes 
sjippere, der evt. kun konkurrerer i 
discipliner, hvis de placerer sig i top 3 i 
disciplinen. Hvis dette ikke er tilfældet går 
discipliner til sjipperen på den 4. overall 
plads. 

Female Master: 
min. 1100 point 
 
Male Master:  
min. 1100 point 

International  
Open Master 
(15+) 

3 overall pladser + 
1 disciplinplads 
 
(disciplinpladsen indgår 
ikke i den overall 
konkurrence) 

Pladser i International Open Master 
fordeles efter tildeling af pladser til WC 
Master – fordeling som i WC Junior Master. 

Intet pointkrav 

H
O

LD
 

WC Senior 
Team 
(15+) 

3 overall pladser + 
2 disciplinpladser 
 
(de to disciplinpladser 
indgår ikke i den overall 
konkurrence) 

Nr. 1-4 overall ved JM+SM tilbydes en plads, 
hvis pointkrav opnås (nr. 4. kan konkurrere i 
alle discipliner, men deltager ikke i den 
overall konkurrence ved VM). 
 
Den 5. plads i alle discipliner tilbydes hold, 
der evt. kun konkurrerer i discipliner, hvis 
de placserer sig i top 3 i disciplinen. Hvis 
dette ikke er tilfældet går discipliner til 
holdet på den 5. overall plads. 

Female Team: 
min. 2450 point 

WC Junior 
Team 
(12-14) 

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

Female Team: 
min. 2100 point 
 
Mix Team:  
min. 2100 point 

International 
Open Team 
(15+) 

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

Intet pointkrav 



 
 

For at kvalificere sig i Master skal sjippere have deltaget ved DM Master i oktober 2015 og opnået placering 

og evt. pointkrav. 

 

For at kvalificere sig til VM Hold/Open Tournament for 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. 

Herudover er det påkrævet, at kvalificerede hold deltager ved DM for internationale rækker 2016. 

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

Master/Team. 

 

Alle pladser fordeles først endeligt efter afvikling af SM Hold 2016. 

 

8. Konkurrencer 2016 

Se kalender under eventuelt. 

DM for internationale hold flyttes til søndag d. 1. maj 2016. 

 

9. Tiltag i 2016 

Fokus i 2016 vil være på at få aktiviteten DIF godkendt. 

Forstætte udvikling indenfor elitedelen samt talentudvikling og yde støtte til nye foreninger. 

Desuden at få motiveret efterskolemiljøet til at oprette vores disciplin som et valgfag.  

 

10. Projekt: 1000 sjippere i DK 

Vi er dags dato kommet over 1000 registrerede sjippere i GymDanmark og nogle foreninger mangler stadig 

at melde tilbage ift. antal sjippere. Ulla går nu videre ift. godkendelse hos DIF. 

 

11. Eventuelt 

Kalender: 

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 (Ryomgård) 

1. maj 2016: DM internationale rækker – BEMÆRK NY DATO 

28. maj 2016: Dansk-Svensk Konkurrence (Lillerød) 

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

 

12. Dato for næste møde 

Torsdag d. 18. februar 2016 kl. 18.00 i Odense. 

Ulla booker lokale. 


