
 
Enhed: Rope Skipping Udvalget 

Tidspunkt: Mandag d. 14. august 2017 kl. 18.00-22.00 

Mødested: Bolbro Skole, Odense 

Til stede: Bente L. Magnusson, Cecilia Præstholm, Mia Mønster, Regitze Schultz, Sofie Slettebo,  

                             Ulla Christensen 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger. 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referat blev godkendt uden bemærkninger. 

 

3. Siden sidst 

GymDanmark i Tivoli i juni havde deltagelse af Århus 1900, IF32 Glostrup og to hold fra Lillerød 

Gymnastik. Det var en rigtig god dag, men ift. Rope Skipping miljøet passer det rigtig skidt med første 

weekend i sommerferien og dagen er måske lidt for lang. 

Gug Rope Skipping Team afholdt MiniCamp i pinsen med deltagelse af flere nye klubber. 

EM for hold og individuelt blev i slutningen af juli afholdt i Braga, Portugal. Danmark vandt flere medaljer 

og leverede mange rigtig fine præstationer. Gug vandt bl.a. samlet bronze i holdkonkurrencen og i alt tre 

hold placerede sig i top 10 i holdkonkurrencen, hvilket var første gang. Danmark deltog denne gang med 

en bred trup og det var fint både, at se de aller bedste og nogle af de opkommende sjippere på gulvet. 

 

4. Økonomisk status 2017 

Gennemgang af økonomi til dato. 

 

5. Budget 2018 

Budget for 2018 blev gennemgået. 

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

 

 

 



 
6. Status på kurser efterår 2017 

• 9. september 2017 afholdes inspirationskursus med Jannicke Christensen som instruktør i 

Fredericia. 

• 8. oktober 2017 afholdes dommerkursus i Odense. Dommertesten udbydes efter ønske på andet 

tidspunkt. 

• 4.-5. november 2017 afholdes kursus for konkurrencetrænere og -sjippere + 

Inspirationsworkshop for breddeforeninger i Fredericia. Undervisning foretages bl.a. af instruktør 

fra Hong Kong. Kursus for konkurrencetrænere og -sjippere afholdes både lørdag og søndag og 

indeholder både ikke-praktiske og praktiske elementer. Inspirationsworkshop for 

breddeforeninger afholdes om søndagen med inspiration til bl.a. 2-personerskonkurrencen ved 

danske instruktører samt inspiration til opvisning ved instruktør fra Hong Kong. 

 

7. Planlægning af DM Master 2017 i Højby Hallen, Odense 

Bente er speaker. Ulla bestiller medaljer, medbringer tape mv. Højby står for musikpassere. Lillerød står 

for computer-folk. 

 

8. Uddannelsesudvalget/talentarbejdet 

Sofie og Ulla repræsenterer RSU i uddannelsesudvalget og deltager i arbejdsdag i Idrættens Hus lørdag 

d. 19. august. 

 

9. ERSO status 

Generalforsamling i ERSO blev afholdt i juli i Braga, Portugal. 

ERSO arbejder videre med udvidelse og videreudvikling af ambassadørkorps. RSU undersøger om nogle 

danske sjippere kunne være interesserede i at uddanne sig til ambassadør. Udviklingslandene inviteres 

til samling i Belgien og Danmark inviteres til at deltage i workshoppen, som et erfarent land. 

 

10. FISAC update 

Generalforsamling i FISAC afholdes online lørdag d. 21. oktober 2017. 

WC2018 forventes afholdt i Shanghai, Kina. 

 

 

11. Eventuelt 



 
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. 



 
 

Kalender: 

• 9. september 2017: Inspirationskursus for begyndere og letøvede (Fredericia) 

• 7. oktober 2017: DM Master (Højby, Odense) 

• 8. oktober 2017: Dommerkursus (Odense) 

• 4.-5. november 2017: Kursus for konkurrencetrænere og -sjippere (Fredericia Idrætscenter) 

• 5. november 2017: Inspirationsworkshop for breddeforeninger (Fredericia Idrætscenter) 

• 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) 

• 5. maj 2018: DM for hold i internationale rækker 

 

12. Dato for næste møde 

Onsdag d. 22. november 2017 kl. 18.00 i Odense. Ulla booker lokale. 

 


