
 
Enhed: Rope Skipping Udvalget 

Tidspunkt: Onsdag d. 17. august 2016 kl. 18.00 – 21.00 

Mødested: Bolbro Skole, Odense 

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

Afbud: Sofie Rasmussen 

Gæst: Regitze Schultz 

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 

28. maj 2016 blev der afholdt Dansk-Svensk konkurrence i Lillerød Hallerne. God konkurrence med 

mange deltagende hold. Sjipperne fik prøvet deres konkurrenceelementer af forud for VM i Malmö og 

arrangørerne af VM fik mulighed for at afprøve diverse tekniske detaljer. 

 

GymDanmark i Tivoli i juni var et godt arrangement, men måske igen lidt for langt. Rope Skipping blev 

repræsenteret af SGI, Århus 1900 og Lillerød og det var rigtig godt at have flere forskellige hold med. I 

forhold til dato for dagen, ligger dagen meget dårligt i starten af sommerferien mht. deltagelse af Rope 

Skipperne.  

Ulla deltog i GymDanmark seminar i juni. 

Swedish Open Tournament, Junior World Championships og World Championships blev afholdt i Malmö 

i slutningen af juli. Arrangementet forløb fantastisk og de danske sjippere havde en rigtig god oplevelse i 

Malmö med stor opbakning fra danske tilskuere. De danske sjippere fik også flere medaljer med hjem. 

 

4. Økonomisk status 

Bente gennemgik økonomisk status til dato. 

 

5. Gennemgang af budget 2017 

Bente og Ulla var til møde i GymDanmark vedr. budget for 2017. Budgetposter for 2017 blev gennemgået. 

 

 



 
6. Status på kurser efterår 2016 

Kursus for begyndere og letøvede d. 3. september er flyttet til Fredericia Idrætscenter. Det er pt. ca. 25. 

tilmeldte. 

 

Der skal reklameres for Coachingkursus d. 9. oktober i Fredericia og Dommerkursus d. 12. november i 

Odense. 

 

7. Planlægning af DM Master 2016 

Konkurrencen afholdes d. 8. oktober 2016 i Fredericia Idrætscenter. 

Tilmeldingsmodulet er åbnet. Tilmeldingsfrist medio september. 

Ulla står for medaljer og diplomer. Bente er speaker. 

 

8. ERSO Show Contest i Prag 

ERSO opvisningskonkurrence afholdes d. 18.-20. november 2016 i Prag i Tjekkiet. Infomateriale kan 

findes på www.erso.info. 

Fra Danmark deltager et hold fra Århus 1900, et hold fra Gug, et hold fra Glostrup og to hold fra Lillerød. 

De hold, som deltager i Prag, skal vise deres opvisning ved DM Master d. 8. oktober 2016 i Fredericia (efter 

Master konkurrencen). Mia samler detaljer på deltagere primo september og tilmelder. 

 

9. FISAC Update 

Der blev afholdt AGM i forbindelse med VM i Malmö, hvor den nye bestyrelse officielt blev valgt. 

 

10. Status på DIF godkendelse 

DIF var til stede i forbindelse med den ene konkurrencedag ved VM i Sverige. 

 

11. Retningslinjer for deltagelse ved VM og EM til trænere og deltagere 

Der udarbejdes i skriv med regler og retningslinjer for de trænere og sjippere som kvalificeres til at 

repræsentere Danmark ved VM og EM. Retningslinjer vil bl.a. indeholde punkter om dansk trænermøde, 

mødepligt til officielle arrangementer, beklædning for sjippere og trænere samt opfordringer til fælles 

arrangementer i forbindelse med sommerferietræningen. 

 

12. Eventuelt 

Ulla orienterede om opgørelse af konkurrencelicenser, hvor Rope Skipping er gået frem. 

 

Repræsentantskabsmøde d. 29. oktober og aktivitetsmøde d. 30. oktober i Idrættens Hus, Brøndby.  

Sofie R og Bente er på valg. 



 
ERSO har tilpasset de internationale regler forud for EC2017 i Portugal d. 25.-31. juli 2017. 

Bedømmelsesreglerne er ikke ændret, men antal hold, aldersgrupper mv. er tilpasset europæiske 

forhold. De tilpassede regler kan findes på www.erso.info. 

Danske kvalifikationskrav til EC2017 i Portugal. 

KONKURRENCE 

ANTAL PLADSER 

UDBUDT I 
RÆKKEN 

FORDELING AF DANSKE PLADSER POINTKRAV 

M
A

S
T

E
R

 

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 

 

 

http://www.erso.info/


 
 

Kalender: 

 3. september 2016: Inspirationskursus (Fredericia) 

 8. oktober 2016: DM Master 2016 (Fredericia) 

 9. oktober 2016: Kursus for konkurrencetrænere og –sjippere - Coaching (Fredericia) 

 12. november 2016: Dommerkursus (Odense) 

 18. – 20. november 2016: ERSO Show Contest (Prag, Tjekkiet) 

 21. januar 2017: JM hold Begynderrækker og Internationale rækker (Aalborg) 

 4. februar 2017: SM hold Internationale rækker (Allerød) 

 5. februar 2017: SM hold Begynderrækker (Allerød) 

 8. april 2017: DM Begynderrækker (Glostrup) 

 7. maj 2017: DM internationale rækker (Fredericia) 

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

 

13. Dato for næste møde 

Søndag d. 30. oktober 2016 kl. 11.00-13.00 i Idrættens Hus i Brøndby. 


