
 
Enhed Rope Skipping Udvalget 

Tidspunkt Mandag d. 18. november 2019 kl. 18.00-22.00 
Mødested Odense 
Til stede Bente L. Magnusson, Mia Mønster, Nanna Reidun Christiansen, Sofie Slettebo, Ulla 

Christensen 

Afbud Cecilia Præstholm, Regitze Schultz 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger. 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referat blev godkendt uden bemærkninger. 

 

3. Siden sidst 

GymTræner 1 Rope Skipping blev afholdt 13.-15. september på BGI Akademiet. Der var 13 tilmeldte. Det 

fungerede fint med at samle flere discipliner samme sted. Generelt gode tilbagemeldinger på indhold, 

materiale og undervisning. 

DM Master blev afholdt lørdag 5. oktober i Fredericia. Igen havde vi rekord mange deltagere. Dagen var 

meget lang, men gik uden problemer. 

I 2020 deles DM Master på to dage – lørdag d. 3. oktober afholdes seniorrækken, søndag d. 4. oktober 

afholdes mini- og juniorrækken. 

GymDanmark repræsentantskabsmøde afholdt i oktober i Brøndby. Ulla blev genvalgt som formand og 

Nanna og Cecilia blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer til RSU. 

RSU aktivitetsmøde blev afholdt med en gæst fra Farum GF. 

Dommerkursus blev afholdt d. 9.-10. november 2019 i Fredericia. Det var første kursus med det nye IJRU 

reglement, hvilket betød hele 56 tilmeldte. Det var rigtig godt med den nye online dommerportal, hvor 

deltagerne kunne forberede sig forud for kurset, hvilket skabte et godt grundlag for god og givende dialog 

hele weekenden. Dommerportalen vil kontinuerligt blive udbygget og forbedret. IJRU har for nuværende 

fjernet videoer fra eksamener på portalen mens disse gennemarbejdes yderligere. 

RSU vil forud for JM og SM 2020 samle videoer, som dommere kan øve sig på op mod konkurrencerne. 

 

4. Økonomisk status 

Økonomi til dato blev gennemgået. 

 

5. Budget 2020 

Budget for 2020 blev diskuteret. 

 



 
6. Konkurrencer 2020 

JM/JM åben 2020 er for første gang opdelt på to dage (18.-19. januar). Internationale rækker lørdag med 

konkurrencestart kl. 13.00. Søndag afholdes begynderrækker med konkurrencestart kl. 10.30 

Lørdag afholdes udvidet dommermøde kl. 10.00-12.00 (ca. 30 minutter pr. dommertype), hvor alle 

weekendens dommere skal være til stede. 

Tilmeldingsfrist til JM 2020: 18. december 2019.Tilmelding til internationale rækker via excel-fil. Tilmelding til 

begynderrækker online på gymdanmark.dk. 

Musik uploades på Google drev senest 10. januar 2020. 

SM 2020 er opdelt på to dage som tidligere år (1.-2. februar). Internationale rækker lørdag med 

konkurrencestart kl. 13.00. Søndag afholdes begynderrækker med konkurrencestart kl. 10.30. 

Lørdag afholdes udvidet dommermøde kl. 10.00-12.00 (ca. 30 minutter pr. dommertype), hvor alle 

weekendens dommere skal være til stede. 

Tilmeldingsfrist til SM 2020: 18. december 2019. Tilmelding til internationale rækker via excel-fil. Tilmelding til 

begynderrækker online på gymdanmark.dk. 

Musik uploades på Google drev senest 24. januar 2020. 

2-personerskonkurrence 2020 afholdes 7. marts i Lille Skensved. 

Efter konkurrencens afslutning vil der være en workshop med masser af nye tricks og ideer for alle deltagerne 

samt eventuelle andre interesserede. Info om dette forventes udsendt i løbet af december. 

Tilmeldingsfrist 1. februar via gymdanmark.dk. 

Deltagergebyr til de internationale rækker stiger i 2020 til 275 kr. pr. person grundet den nye 

konkurrencestruktur. Deltagergebyret til begynderrækker og 2-personerskonkurrencen fastholdes i 2020 på 

200 kr. pr. person. 

 

7. Reglement 2020 og dommeruddannelse 

Opdateret dansk reglement for 2020 blev offentliggjort primo november 2019 på gymdanmark.dk. 

• Reglement for internationale rækker følger IJRU’s reglement ift. discipliner og freestylebedømmelse. 

Der er foretaget enkelte tilpasninger ift. rækker, medaljer mv., så det passer til danske forhold. 

• Reglement for begynderrækker følger IJRU’s reglement ift. bedømmelse af freestyle. Disciplinerne i 

begynderrækkerne fastholdes som i dag (i alt fire discipliner); dog ændres Double Dutch Speed til 

3x30 sek. 

• Reglement for 2-personerskonkurrencen vil blive fastholdt som i dag; dog vil bedømmelsen af Single 

Rope Pairs Freestyle blive tilpasset IJRU-regler. Opdateret reglement vil være klar inden årets 

udgang. 

Spørgsmål til de danske regler eller IJRU regler kan stiles til Mia Mønster (miamynster@hotmail.com). 

Det vil fortsat ikke være muligt at deltage på tværs af konkurrencer, så sjippere der fx deltager i 

begynderrækken i en sæson, kan ikke deltage i de internationale rækker i samme sæson osv. 

 

 

mailto:miamynster@hotmail.com


 
8. Strategi 2020 

Tiltag for 2020 blev diskuteret.  

Resten af punktet henlagt til næste møde. 

 

9. Internationalt 

FISAC afholder generalforsamling søndag d. 15. december 2019. Mødet vil foregå online. Sofie og Mia 
deltager i generalforsamlingen. 

Mia opdaterede ift. aktiviteter i ERSO. 

 

10. Kalender 2020 

• 28. november 2019: Orienteringskursus vedr. nyt reglement og konkurrencestruktur (Lillerød) 

• 8. december 2019 Orienteringskursus vedr. nyt reglement og konkurrencestruktur (Aalborg) 

• 18. januar 2020: JM og JM Åben Internationale rækker (Aalborg) 

• 19. januar 2020: JM og JM Åben Begynderrækker (Aalborg) 

• 1. februar 2020: SM og SM Åben Internationale rækker (Lillerød) 

• 2. februar 2020: SM og SM Åben Begynderrækker (Lillerød) 

• 7. marts 2020: 2-personerskonkurrence + workshop (Lille Skensved) 

• 4. april 2020: DM begynderrækker (Fredericia) 

• 2. maj 2020: DM international (Fredericia) 

• 16. maj 2020: Dansk-Svensk Mesterskab (Lillerød) 

• 17. maj 2020: Landsholdssamling (Lillerød) 

• 5.-14. juli 2020: IJRU WC2020 (Ottawa, Canada) 

• 3. oktober 2020: DM Master senior (Fredericia) 

• 4. oktober 2020: DM Master mini og junior (Fredericia) 

• 14. november 2020: GymDanmark repræsentantskabsmøde + RSU aktivitetsmøde (Brøndby) 

RSU mødekalender 

• 6. februar 2020 

• 26. maj 2020 

• 23. august 2020 

• 23. november 2020 

 

11. WC2020 

Kvalifikationskrav til WC og OT i Ottawa, Canada i juli 2020: 

Da IJRU’s reglement ikke er endeligt og løbende tilpasses, er det desværre ikke muligt for RSU at angive de 

endelige kvalifikationskrav til konkurrencerne i Canada. Det understreges således, at oversigten nedenfor er 

foreløbig og tilpasses i takt med opdateringer fra IJRU.  



 

KONKURRENCE 
ANTAL PLADSER 
UDBUDT AF 

IJRU (foreløbig) 

FORDELING AF DANSKE PLADSER 
(foreløbig) 

POINTKRAV 

M
A

S
T

E
R

 

WC Senior  

Master  
(15+) 

3 pladser  

pr. udbudt 

disciplin  

pr. række 

Nr. 1-2 overall ved DM tilbydes en plads i WC 

Master Overall. 

 

Den 3. 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 3. overall plads. 

 

Triple Unders: Nr. 1-3 ved DM tilbydes en 

plads. 

Der er som 

udgangspunkt 

ikke et 

pointkrav. 

WC Junior  
Master  
(12-14) 

3 pladser  

pr. udbudt 

disciplin  

pr. række 

Nr. 1-2 overall ved DM tilbydes en plads. 

 

Den 3. 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 3. overall plads. 

Der er som 

udgangspunkt 

ikke et 

pointkrav. 

Open Tournament 

Master 
(alle aldersgrupper) 

3 pladser  

pr. udbudt 

disciplin  

pr. række 

Pladser i Open Tournament fordeles efter 

tildeling af pladser til WC Master. 
 

H
O

LD
 

WC Senior Team 
(15+) 

3 pladser  

pr. udbudt 

disciplin  

pr. række 

Foreløbig - Nr. 1 All Around ved JM+SM 

tilbydes en plads All Around. 

Plan for fordeling af de øvrige pladser 

meddeles så snart det er muligt. 

 

DD Triad + Wheel: Top-3 i disciplinerne ved 

JM+SM tilbydes en plads. 

Der er som 

udgangspunkt 

ikke et 

pointkrav. 

WC Junior Team 
(12-14) 

3 pladser  

pr. udbudt 

disciplin  

pr. række 

Nr. 1 All Around ved JM+SM tilbydes en plads 

All Around. 

Plan for fordeling af de øvrige pladser 

meddeles så snart det er muligt. 

 

DD Triad + Wheel: Top-3 i disciplinerne ved 

JM+SM tilbydes en plads. 

Der er som 

udgangspunkt 

ikke et 

pointkrav. 

Open Tournament 
Team 

(alle aldersgrupper) 

3 pladser  

pr. udbudt 

disciplin  

pr. række 

Pladser i Open Tournament fordeles efter 

tildeling af pladser til WC Team. 
 

 

Pladser i alle rækker (hold og master) tildes sjippere/hold på RSU’s første møde efter afholdelse af SM for 

internationale rækker 2020.  

Kvalifikation til Master baseres på resultater ved DM Master 2019. Kvalifikation til hold baseres på 

kombinerede resultater (bedste resultatgennemsnit fra de to konkurrencer) fra JM og SM for internationale 

rækker 2020. 

Klubber, som måtte ønske at deltage i IJRU Show Freestyle ved WC2020 i Canada, skal senest 1. marts 2020 

indsende video af elementer fra opvisningen til RSU (rsu@gymdanmark.dk). RSU vil herefter udtage det hold 

som skal repræsentere Danmark i konkurrencen. 

mailto:rsu@gymdanmark.dk


 
 

12. Eventuelt 

Intet til referat. 


