
 
 

Enhed: Rope Skipping Udvalget 

Tidspunkt: Torsdag d. 18. februar 2016 kl. 18.00 – 22.00 

Mødested: Bolbro Skole, Odense 

Til stede: Bente L. Magnusson, Cecilia Præstholm, 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 

Dommerkursus blev afholdt i november 2015 med ca. 45 deltagere. Især hvert andet år, når der kommer 

nyt internationalt reglement er der mange deltagere. Der var både rutinerede dommere og sjippere, men 

også mange helt nye deltagere. RSU er opmærksomme på spredningen blandt deltagerne og overvejer 

anden opdeling af kurset i ulige år, hvor deltagelsen er ekstra stor, men der er dog også visse fordele ved 

det samlede kursus. 

De nye regler og de nyuddannede dommere fungerede fint ved afviklingen af JM og SM for hold. 

 

De internationale regler vil blive justeret en smule af FISAC frem mod SOT/WC i Malmö i juli. Ændringerne 

vil primært vedrøre pointberegning mv. Landene vil få direkte besked fra FISAC om dette så snart det er 

endeligt klarlagt og RSU vil herefter tilpasse det danske reglement. 

Beregningsprogrammet til konkurrencer er blevet opdateret ift. de nye regler af Jannicke og Sebastian. 

JM for hold blev afholdt lørdag d. 23. januar i Aalborg med begynderrækker og internationale rækker 

samme dag. Det er en lang dag, men konkurrencen er stadig for lille til at blive delt på to dage. 

SM for hold blev afholdt over to dage i februar i Allerød. Internationale rækker om lørdagen og 

begynderrækker om søndagen. Der var deltagelse af rigtig mange hold og dejligt mange tilskuere lagde 

vejen forbi Allerød. Flere nye klubber deltog for første gang i holdkonkurrencen. 

De mange tilskuere gav en smule uro ved indgangen til banen og der skal ved fremtidige konkurrencer 

sikres en bedre adgang til banen for deltagerne. Desuden skal trænere/holdkammerater/fotografer fjernes 

fra dommerområdet. 

 



 
4. Økonomisk status 

Bente gennemgik årsregnskab for 2015. 

 

5. VM 2016 – kvalificerede deltagere 

Efter afvikling af DM Master samt JM og SM for hold er de sjippere og hold, der har mulighed for at 

kvalificere sig til World Championships, Junior World Championships og Swedish Open Tournament i 

Malmö i juli 2016 fundet.  

Følgende hold/sjippere blev godkendt af RSU til at deltage: 

World Championships: 

 Female Team – Overall: 

o Lillerød: Charlotte, Emilie, Mathilde, Natalia, Sif 

o Gug: Asta, Christine, Fie, Helena, Mathilde  

 Female Team – Discipliner: 

o Gug: Eva og Cathrine (SR Paris Freestyle). 

Tildeles dispensation til at deltage i disicplinen, selvom de ikke opfylder betingelserne. 

Dispensationen gives, da ikke andre hold fratages pladsen. 

 Female Master – Overall: 

o Lillerød: Sif, Mathilde, Charlotte 

o Gug: Eva 

 Female Master – Discipliner: 

o Gug: Jannicke (Freestyle) 

Junior World Championships: 

 Female Team – Overall: 

o IF32 Glostrup: Elena, Maja, Mathilde, Natasha, Tatiana 

o Gug: Frederikke, Julie, Julie, Kirstine, Nanna 

De to hold tildeles dispensation til at deltage på trods af, at pointkrav ikke er opnået, da det 

vurderes, at holdene er under udvikling og har brug for den internationale erfaring. 

 Female Master – Overall: 

o Lillerød: Marie 

o Gug: Anna, Pernille, Frederikke 

Swedish Open Tournament: 

 Female Team – Overall: 

o Lillerød: Anna, Anna, Laura, Louise, Marie + Astrid, Emma, Ida, Karoline, Laura 

o Gug: Anna, Cathrine, Emilie, Pernille, Thea 

 Open Team – Overall: 

o Værløse: Caroline, Lea, Mia, Simon, Thea 

 Female Master – Overall: 



 
o Værløse: Mia, Lea, Victoria 

o Lillerød: Anna 

Forhåndstilmelding og betaling af depositum håndteres samlet for Danmark af Lillerød ultimo februar. 

 

6. Konkurrencer 2016 

DM for begynderrækker og 2-personerskonkurrence afholdes i Ryomgaard lørdag d. 16. april. 

 Ulla: medaljer, diplomer, praktiske aftaler med lokal arrangør 

 Regitze: speaker, musikpassere, computerpassere 

DM for internationale rækker i Fredericia Idrætscenter søndag d. 1. maj. 

 Bente: speaker 

 Ulla: medaljer, diplomer, praktiske aftaler 

 

7. Kurser 2016 

Følgende kurser er planlagt for 2016: 

 September 2016: Inspirationskursus 

 9. oktober 2016: Kursus for konkurrencetrænere og –sjippere 

 19. november 2016: Dommerkursus 

Test til international certificering af dommere vil blive afholdt på nærmere bestemte datoer i henholdsvis 

Aalborg og Allerød i løbet af foråret. 

Der overvejes om der skal laves en tema-aften eller lignende for konkurrenceforældre og 

konkurrenceklubber. RSU arbejder videre på dette. 

 

8. FISAC update 

Mia opdaterede om status på FISAC bestyrelsen og den afgående formand. 

FISAC arbejder i øjeblikket på at optimere afviklingen af WC/JWC/SOT i Sverige i juli 2016 samt på at 

klargøre dommere og reglementer til det forestående mesterskab. Opdateringer sendes snarest muligt til 

medlemslandene. 

 

9. DIF godkendelse 

Der afholdes møde mellem DIF og GymDanmark i marts ift. muligheder for DIF godkendelse. 

 

10. Eventuelt 

Debat om hvorvidt RSU/GymDanmark skal være en del af rope-ncu.org.  

Sofie Slettebo svarer Sven de Vlam. 



 
 

Kalender: 

 16. april 2016: DM begynderrækker + 2 personerskonkurrence (Midtdjurs Hallen, Ryomgård) 

 1. maj 2016: DM internationale rækker (Fredericia Idrætscenter) 

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

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

 September 2016: Inspirationskursus 

 8. oktober 2016: DM Master 2016 

 9. oktober 2016: Kursus for konkurrencetrænere og –sjippere 

 19. november 2016: Dommerkursus (Odense) 

 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) 

 

11. Dato for næste møde 

Mandag d. 9. maj 2016 kl. 18.00 i Odense. 

Ulla Booker lokale. 


