
 
Enhed: Rope Skipping Udvalget 

Tidspunkt: Onsdag d. 22. november 2017 kl. 18.00-22.00 

Mødested: Bolbro Skole, Odense 

Til stede: Bente L. Magnusson, Cecilia Præstholm, Mia Mønster, Nanna Reidun, Regitze Schultz, Ulla 

Christensen 

Afbud: Sofie Slettebo 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger. 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referat blev godkendt uden bemærkninger. 

 

3. Siden sidst 

Begynder inspirationskursus afholdt med ca. 20 deltagere i september.  

Basiskursus og Træner 1 Rope Skipping afholdt i august/september med god tilslutning. 

Dommerkursus afholdt dagen efter DM Master med mange deltagere. 

Øvet/Elite kursus med instruktør fra Hong Kong i november var meget interessant og en stor succes. RSU 

planlægger om muligt, at der fremover vil blive udbudt et større weekendkursus hvert andet år og de 

andre år et endagskursus dagen efter DM Master. 

Breddekurset med fokus på 2-personerskonkurrencen søndag ifm. Hong Kong kursus var rigtig positivt 

og der var god feedback fra deltagerne. Der lægges op til, at kurset afholdes igen (evt. efter behov) og 

kan holdes parallelt med Elitekurset dagen efter DM Master. 

DM Master afholdt i oktober i Højby. Dejligt med afvikling i en ny klub og igen meget stort deltagerantal. 

Niveauet er meget højt og baseret på de høje speedresultater indføres mulighed for videoappel i 

speeddisciplinerne fra 2018. Speedresultater uddeles umiddelbart efter færdiggørelse af speed og skal 

godkendes indenfor 30 minutter af hver deltagende klub. Kun appeller der har indflydelse på medaljerne 

i Junior/Senior Master samt de internationale rækker i hold modtages. Reglen tilføjes reglement for 2018 

og opdateres snarest muligt på www.gymdanmark.dk 

Repræsentantskabsmøde i GymDanmark og RSU aktivitetsmøde blev afholdt i slutningen af oktober. 

Nanna Reidun blev valgt ind som medlem i RSU. 

 



 
Generalforsamling i FISAC blev afholdt online d. 21. oktober med deltagelse af Ulla fra RSU og Mia som 

FISAC bestyrelsesmedlem. 

 

4. Økonomisk status 2017 

Gennemgang af økonomi til dato og forventet forbrug resten af året. 

 

5. Budget 2018 

Budget for 2018 blev gennemgået. 

Fra 2018 skal alle betale entre på 40 kr. ved alle konkurrencer.  

 

6. Konkurrencer JM/SM/2-personerskonkurrence 2018 

Opgaver ift. forårets konkurrencer blev fastlagt. 

RSU har ansøgt om indførsel af begynderlicens til 2-personerskonkurrencen. Dette er blevet godkendt af 

GymDanmarks bestyrelse. Begynderlicensen vil være på 75 kr. og indføres straks. 

 

7. VM 2018 og FISAC status 

Kvalifikationskrav til VM 2018. 

KONKURRENCE 
ANTAL PLADSER 
UDBUDT AF FISAC 

FORDELING AF DANSKE PLADSER POINTKRAV 

M
A

ST
ER

 

WC Senior  
Master  
(15+) 

5 overall pladser 

Nr. 1-4 overall ved DM tilbydes en plads, hvis 
pointkrav opnås. 
 
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 
 
Male Master: 
min. 1300 point 

WC Junior  
Master  
(12-14) 

4 overall pladser 

Nr. 1-3 overall ved DM tilbydes en plads, hvis 
pointkrav opnås. 
 
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+) 

4 overall pladser 

Pladser i International Open Master fordeles 
efter tildeling af pladser til WC Master. 
Pointkrav skal opnås. 
Fordeling som i WC Junior Master. 

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



 

H
O

LD
 

WC Senior 
Team 
(15+) 

5 overall pladser 

Nr. 1-4 overall ved JM+SM tilbydes en plads, 
hvis pointkrav opnås. 
 
Den 5. plads i alle discipliner tilbydes hold, der 
evt. kun konkurrerer i discipliner, hvis de 
placerer sig i top 3 i disciplinen. Hvis dette 
ikke er tilfældet går discipliner til holdet på 
den 5. overall plads. 

Female Team: 
min. 2600 point 
 
Open Team:  
min. 2600 point 

WC Junior 
Team 
(12-14) 

4 overall pladser 

Nr. 1-3 overall ved JM+SM tilbydes en plads, 
hvis pointkrav opnås. 
 
Den 4. plads i alle discipliner tilbydes hold, der 
evt. kun konkurrerer i discipliner, hvis de 
placerer sig i top 3 i disciplinen. Hvis dette 
ikke er tilfældet går discipliner til holdet på 
den 4. overall plads. 

Female Team: 
min. 2200 point 
 
Open Team:  
min. 2200 point 

International 
Open Team 
(15+) 

4 overall pladser 

Pladser i International Open Team fordeles 
efter tildeling af pladser til WC Team. 
Pointkrav skal opnås.  
Fordeling som i WC Junior Team. 

Female Team: 
min. 2200 point 
 
Open Team:  
min. 2200 point 

 

Bemærk, at der udover pointkrav kan være krav til deltagelse i visse konkurrencer mv. opstillet af 

RSU/GymDanmark. Desuden er det vigtigt, at de kvalificerede hold og sjippere overholder eventuelle 

regler udstukket af den internationale konkurrencearrangør. 

Efter afvikling af DM Master tilbydes følgende sjippere pladser ved WC2018 Master: 

• WC Senior Master – piger overall: 

Mathilde Helbo Larsen (Lillerød), Eva Skalshøj (Gug), Marie Magersholt (Lillerød), Anna Enggaard 

(Gug) 

• WC Senior Master – piger discipliner: 

Freestyle: Fie Lindschouw (Gug), 30 sek. speed: Helena Jensen (Gug) 

• WC Junior Master – piger overall: 

Laura Enggaard (Gug), Natacha Vincent (IF32 Glostrup), Josefine Sørensen (Lillerød) 

• WC Junior Master – piger discipliner:  

Freestyle: Sofie Andersen Dalgaard (Gug), 30 sek. speed + 3 min. speed: Emma Sofie Hjorth (Gug) 

• WC Junior Master – drenge overall: 

Alfred Wulf-Andersen (Lillerød), Tobias Jonassen (Gug) 

• International Open Master – piger overall: 

Mia Dobson (Lillerød), Pernille Mogensen (Gug), Laura Francis (Lillerød), Emma Brauer Faber-Rod 

(Lillerød) 

• International Open Master – drenge overall: 

Simon Meincke (Lilllerød) 

Hvis nogle af de sjippere, der tilbydes en plads takker nej til deltagelse, kan RSU vælge at videregive 

pladsen til en anden sjipper. 



 
Kvalifikation til holdkonkurrencen afgøres ifm. JM og SM for hold, hvorefter alle kvalificerede foreninger 

skal bekræfte deres deltagelse jf. de udsendte retningslinjer for international deltagelse. 

Muligheden for at afholde EC2019 eller WC2020 i Danmark er blevet undersøgt, men event-kalenderen i 

GymDanmark er booket for de to år. Det overvejes om Danmark evt. skal byde på et senere arrangement. 

 

8. Uddannelsesudvalget/tiltag 2018/strategi 

Der opfordres til, at GymTræner 1 Rope Skipping udbydes hvert andet år og dermed ikke i 2018. Sofie 

varetager dialogen med GymDanmark. 

Nanna og Mia deltager i GymDanmark On boarding seminar i Hvidovre d. 25. november 2018. 

 

9. Eventuelt 

Foreninger har henvendt sig vedr. App’en/hjemmesiden Tricktionary, som viser tricks på video samt 

sværhed her af. RSU støtter brugen af App’en/hjemmesiden. 

ERSO afholder seminar i Belgien i februar 2018. Sofie og Mia deltager for Danmark. 

Kalender: 

• 20. januar 2018: JM og JM åben for hold i begynderrækker og internationale rækker (Aalborg) 

• 3. februar 2018: SM og SM åben for hold i internationale rækker (Allerød) 

• 4. februar 2018: SM og SM åben for hold i begynderrækkerne (Allerød) 

• 3. marts 2018: 2-personerskonkurrence og ERSO Show Contest-kvalifikation (Borgernes Hus, 

Skanderborg) 

• 14. april 2018: DM for begynderrækkehold (Fredericia Idrætscenter) 

• 21. april 2018: Dansk-Svensk Mesterskab (Allerød) 

• 5. maj 2018: DM for hold i internationale rækker (Fredericia Idrætscenter) 

• 24. juli-2. august 2018: WC2018 (Shanghai, Kina) 

 

10. Dato for næste møde 

Torsdag d. 8. februar 2017 kl. 18.00 i Odense. Ulla booker lokale. 

 

 

 


