
 
Enhed: Rope Skipping Udvalget 

Tidspunkt: Tirsdag d. 28. august 2018 kl. 18.00-21.30 
Mødested: Bolbro Skole 
Til stede: Bente L. Magnusson, Mia Mønster, Nanna Reidun Christiansen, Regitze Schultz, Sofie 

Slettebo, Ulla Christensen 

Fraværende: Cecilia Præstholm 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger. 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referat blev godkendt uden bemærkninger. 

 

3. Siden sidst – og evaluering af VM-deltagelse 

Glostrup og 2x Lillerød deltog i GymDanmark i Tivoli i juni. Det var rart, at programmet igen var lidt 

kortere og sluttede sidst på eftermiddagen, hvilket virker mere passende for arrangementet. Ift. 

sjippekalenderen kunne vi ønske os, at arrangementet lå lidt tidligere i juni måned. Rigtig god omtale af 

Rope Skipping fra dagen. 

VM og Chinese Open Tournament i Rope Skipping blev afholdt i Shanghai d. 24. juli-2. august med 

deltagelse af en stor dansk delegation – samt 45 medrejsende tilskuere, som gav en flot kulisse. 

Arrangementet blev fint afviklet af de kinesiske arrangører. Alle deltagende sjippere præsterede rigtig 

flot med flere medaljer som resultat samt en verdensmester i Master for 15+ piger. 

Flot modtagelse i lufthavnen da verdensmesteren Mathilde Helbo Larsen kom hjem til Danmark. Det var 

flot at se sjippere fra flere klubber mødte op i lufthavnen for at hylde Mathilde og direktøren i 

GymDanmark Ditte Okholm-Naut holdt en flot tale. 

Der har været flot omtale i både landsdækkende og lokale medier efter de flotte resultater ved VM. 

 

4. Økonomisk status 2018 

Foreløbigt regnskab for 2018 blev gennemgået. 

 

5. Budget 2019 

Planer og reguleret budget for 2019 blev diskuteret. 

 

 



 
6. Status på kurser efterår 2018 – planlægning af kursus d. 7. oktober 2018 

• 1. september 2018 afholdes inspirationskursus i Fredericia med Jannicke Christensen som 

instruktør. 

• 7. oktober 2018 afholdes kursus for konkurrencetrænere og -sjippere med ernæring som tema. 

• 10. november 2018 afholdes dommerkursus i Odense med Mia Mønster som underviser. 

 

7. Planlægning af DM Master 2018 i Fredericia 

• Speaker – Bente 

• Computer – Mikkel/Frank 

• Musik – Glostrup 

• Entre – Christina 

• Medaljer, diplomer, program mv. - Ulla 

 

8. Uddannelses udvalget/startpakkeudvalget/talentarbejdet 

Nanna deltager i topmøde om startpakker lørdag d. 1. september i Idrættens Hus. 

 

9. Reglement 2019 

Revidering af reglement for 2019 ift. pointgrænse for deltagelse i begynderrækker i 2019.  

Hold som har deltaget i 12-14 eller 15+ rækken i 2018 og opnået mere end 1200 point må ikke deltage i 

begynderrækken i 2019.  

 

10. ERSO Show Contest 2018 

Lillerød deltager med et hold i konkurrencen i Bratislava. Lillerød står selv for tilmelding mv. 

 

11. ERSO Conference marts 2019 

Nanna og Ulla deltager fra RSU. 

 

12. FISAC update 

Mia orienterede fra arbejdet med sammenlægningen af FISAC-IRSF og WJRF til den nye internationale 

paraplyorganisation IJRU. 



 
Der er valg af europæiske kandidater til den kommende bestyrelse i IJRU. Mia har valgt ikke at stille op, 

men deltager fortsat i processen med sammenlægningen. RSU rangerede de opstillede kandidater og 

indsender til ERSO. 

Jannicke og Mia er udvalgt af IJRU til at være en del af IJRU’s tekniske kongres i Sandefjord i Norge i 

oktober. 

 

13. GymDanmarks repræsentantskabsmøde 

Gennemgang af den nye politiske struktur i GymDanmark og ny valgprocedure. 

Bente, Sofie og Regitze er på valg og alle tre genopstiller. 

 

14. Eventuelt 

Kalender 

• 1. september 2018: Inspirationskursus 

• 6. oktober 2018: DM Master (Fredericia) 

• 7. oktober 2018: Elitetrænerkursus (Fredericia) 

• 10. november 2018: Dommerkursus (Odense) 

• 24.-25. november 2018: ERSO Show Contest (Bratislava, Slovakiet) 

• 19. januar 2019: JM og JM åben for hold i begynderrækker og internationale rækker (Aalborg) 

• 2. februar 2019: SM og SM åben for hold i internationale rækker (Allerød) 

• 3. februar 2019: SM og SM åben for hold i begynderrækkerne (Allerød) 

• 2. marts 2019: 2-personerskonkurrence (Højderyggen, Nørre Snede) 

• 6. april 2019: DM for begynderrækkehold (Glostrup) 

• 28. april 2019: DM for hold i internationale rækker – BEMÆRK NY DATO 

• 18.-23. juli 2019: EC2019 (Graz, Østrig) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Kvalifikationskrav til EC2019 i Graz, Østrig: 

KONKURRENCE 
ANTAL PLADSER 

UDBUDT AF ERSO 
FORDELING AF DANSKE PLADSER POINTKRAV 

M
A

S
T

E
R

 

European 

Championships 

Senior Master  

(15+) 

5 overall pladser 

Nr. 1-4 overall ved DM Master 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 

3 pladser i  

Triple Unders 

De tre bedste i Triple Unders ved DM 

Master tilbydes en plads. 
Intet pointkrav 

European  

Youth Master 

Tournament  

(12-14) 

5 overall pladser 

Nr. 1-4 overall ved DM Master 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. 1050 point 

 

Male Master: 

min. 1050 point 

H
O

L
D

 

European Team 

Championships 

(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 

European  

Youth Team 

Tournament 

 (12-14) 

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. 2200 point 

 

Open Team:  

min. 2200 point 

European  

Open Team 

Tournament 

(15+) 

3 overall pladser 

Pladser i European Open Team 

Tournament fordeles efter tildeling af 

pladser til EC Team. Pointkrav skal opnås.  

Fordeling som i EYTT. 

Female Team: 

min. 2200 point 

 

Open Team:  

min. 2200 point 

 

15. Dato for næste møde 

Mandag d. 19. november 2018 kl. 18.00 i Odense. Ulla booker lokale. 

 


