
 
Enhed Rope Skipping Udvalget 

Tidspunkt Tirsdag d. 26. maj 2020 kl. 17.00-22.00 
Mødested Fredericia 
Til stede Cecilia Præstholm, Bente L. Magnusson, Mia Mønster, Nanna Reidun Christiansen, Sofie 

Slettebo, Ulla Christensen 

Afbud Regitze Schultz 

 

 

1. Besøg af Espen Larsen og Helge Fisker fra GymDanmark vedr. Talent & Elite 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger. 

 

3. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referat blev godkendt uden bemærkninger. 

 

4. Siden sidst 

2-personerskonkurrence samt workshop blev afholdt i Lille Skensved d. 7. marts. Rigtig fin konkurrence og 

Skensved Gymnastik stod for en fin afvikling. 

Der har været meget positive tilbagemeldinger på den efterfølgende workshop, hvor både deltagende 

sjippere og trænere fik noget med hjem. 

Grundet corona-situationen blev DM begynderrækker, DM international og Dansk-Svensk konkurrence aflyst. 

Desuden har det internationale forbund IJRU udsat VM i Canada. Konkurrencen afholdes i stedet i Canada i 

juli 2021. ERSO har ydermere valgt at udsætte ERSO Show Contest til 2021. 

 

5. Økonomisk status 

Økonomi til dato blev gennemgået. 

 

6. Budget 2021 

Ulla og Bente har deltaget i budgetmøde i GymDanmark. 

Budget for 2021 blev diskuteret. 

 

 

 



 
7. Mærkedag 

Nanna og Cecilia har udarbejdet planer med øvelser, serier mv. til Mærkedag. 

Der arrangeres Mærkedag lørdag d. 5. december 2020. Arrangementet vil blive afholdt både i Jylland og på 

Sjælland samme dag.  

På Mærkedagen kan sjippere møde op og opnå mærker ved at udføre specifikke tricks og obligatoriske 

serier. Mærkedagen henvender sig primært til sjippere på begynder- og let øvet niveau samt sjippere som 

deltager i 2-personerskonkurrencen/begynderrækken. 

Materialer vedr. Mærkedagen vil være tilgængelige på GymDanmarks hjemmeside ved sæsonstart 2020. 

 

8. Mentorordning 

Som en del af Startpakkerne er det muligt for foreningerne at få tildelt en mentor fra GymDanmark. Mentoren 

kan hjælpe med inspiration til træning, holdopbygning, udvikling af Rope Skipping i foreningen mv. 

GymDanmarks mentorordning dækker hele landet.  

Ønsker man at få tilkoblet mentor til foreningen, skal man kontakte Betina Juul Nielsen i GymDanmark. 

 

9. Reglement 2020/2021 

Tilpasninger til reglement for Rope Skipping konkurrencer i Danmark 2021 blev diskuteret. 

IJRU opdaterer det internationale reglement frem mod 2021. Disse tilpasninger vil blive overført til det 

danske reglement. Ud over tilpasninger til bedømmelsesreglementet vil det bl.a. også indeholde opdatering 

af aldersgrupper.  

De ændrede aldersgrupper vil blive taget i brug allerede ifm. Master 2020, mens andre tilpasninger først vil 

træde i kraft fra 1. januar 2021. Aldersgrupper til Master 2020 meldes ud ifm. invitationen til DM Master 2020. 

IJRU forventer at have opdateringer til det internationale reglement klar i løbet af sommeren 2020. Snarest 

muligt derefter vil det danske reglement blive opdateret. 

Pointgrænser for deltagelse i begynderrækken 2021: 

Hold der i 2020 opnåede flere point end angivet nedenfor, må ikke deltage i begynderrækkerne i 2021: 

- Begynderrække Junior: Max 350 point (i 2020) 

- Begynderrække Senior: Max 360 point (i 2020) 

Bemærk, at der er tale om reelle point og ikke normaliseret score. Klubber, som har hold, som opnåede mere 

end 350 point ved JM/SM i 2020, vil blive orienteret om dette direkte i løbet af juni. 

Der vil i 2021 blive ændret på 2-personerskonkurrencen, så den kun omfatter to aldersgrupper: 

Gruppe 1: 12 år og under 

Gruppe 2: 13+ 

2-personerskonkurrencens formål er at give klubber og hold let adgang til og opstart i konkurrencer i Rope 

Skipping. Fra 2021, vil det på den baggrund, kun være tilladt for et hold at deltage i 2-personerskonkurrencen 

i to år. Reglen gælder med start fra 2020, så hold som deltog i 2-personerskonkurrencen i 2020 må max. 

deltage yderligere ét år i 2-personerkonkurrencen. 



 
10. Konkurrencer 2020/2021 

WC og IOT 2021 

Ifm. udsættelsen af WC og IOT 2020 til 2021 bortfalder alle kvalifikationer. Det betyder, at alle kvalifikationer 

til WC 2021 og IOT 2021 skal foretages på ny. Kvalifikationer foretages på baggrund af DM Master 2020 og 
JM+SM for hold 2021. 

Foreløbige retningslinjer for tildeling af kvalifikationspladser til WC 2021 samt IOT 2021: 

KONKURRENCE 
ANTAL PLADSER 
UDBUDT AF 

IJRU (foreløbig) 

FORDELING AF DANSKE PLADSER 
(foreløbig) 

POINTKRAV 

M
A

S
T

E
R

 

WC Senior  
Master 

3 pladser  

pr. udbudt 

disciplin  

pr. række 

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

i WC Master Overall. Øvrige pladser fordeles 

efter resultater. 

 

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

plads. 

Der er som 

udgangspunkt 

ikke et 

pointkrav. 

WC Junior  
Master 

3 pladser  

pr. udbudt 

disciplin  

pr. række 

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

i WC Junior Master overall. Øvrige pladser 

fordeles efter resultater. 

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 

3 pladser  

pr. udbudt 

disciplin  

pr. række 

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

plads All Around. Øvrige pladser fordeles efter 

resultater. 

 

DD Triad + Wheel: Top-3 i disciplinerne ved 

JM+SM tilbydes en plads. 

Der er som 

udgangspunkt 

ikke et 

pointkrav. 

WC Junior Team 

3 pladser  

pr. udbudt 

disciplin  

pr. række 

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

plads All Around. Øvrige pladser fordeles efter 

resultater. 

 

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. 
 

 

ERSO Show Contest skulle have været afholdt i Belgien i november 2020. Denne konkurrence er blevet udsat 

til 2021 grundet corona-situationen, hvilket betyder, at den tidligere udmeldte kvalifikationsprocedure 
bortfalder. Kvalifikationsproces til ERSO Show Contest 2021, vil blive udmeldt af RSU på et senere tidspunkt. 

 

11. Kurser efterår 2020 

- 5. september 2020: Inspirationskursus; Jannicke Christensen er instruktør 

- 31. oktober-1. november 2020: Dommerkurser/Elitekursus 



 
12. DM Master 2020 

DM Master 2020 afholdes for første gang over to dage. Konkurrencerne afholdes i Fredericia. 

3. oktober – senior 

4. oktober – mini + junior 

Tilmeldingsmodul åbner efter sommerferien. 

Bemærk, at aldersgrupper ved DM Master vil følge reglement for 2021. Aldersgrupper vil være beskrevet i 

invitationen til DM Master 2020. 

 

13. Nyt fra IJRU/ERSO 

IJRU har grundet corona-situationen udskudt VC/IOT til d. 19.-26. juli 2021. ERSO har som følge her af 

udskudt EM til 2022. ERSO planlægger at lave et andet arrangement i sommeren 2021, som samler 

konferencer, uddannelse, camp mv. 

IJRU tilpasser reglement frem mod konkurrencer i 2021. Opdateret internationalt reglement vil være klar i 

løbet af sommeren 2020. Der vil bl.a. indgå opdateringer af aldersgrupper, ændring i bedømmelse af 

gentagelser i freestyle, ændring i beregning af præsentation ved beregning af endelig score i freestyle, mv. 

 

14. Skole OL 

Punktet udgår. 

 

15. Arrangementer 2021 

Punktet udgår. 

 

16. Eventuelt 

Kalender 

• 5. september 2020: Inspirationskursus 

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

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

• 31. oktober-1. november 2020: Dommerkursus/Elitekursus 

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

• 5. december 2020: Mærkedag (øst og vest) 

• 23. januar 2021: JM internationale rækker (Aalborg) 

• 24. januar 2021: JM begynderrækker (Aalborg) 

• 6. februar 2021: SM internationale rækker (Lillerød) 

• 7. februar 2021: SM begynderrækker (Lillerød) 

• 6. marts 2021: 2-personerskonkurrence + workshop 

• 17. april 2021: DM internationale rækker (Fredericia) 



 
• 18. april 2021: DM begynderrækker (Fredericia) 

• 8. maj 2021 (dato ikke bekræftet): Dansk-Svensk Mesterskab 

• 19.-26. juli 2021: IJRU WC/JWC og IOT 2021 (Ottawa, Canada) 

RSU mødekalender 

• 23. august 2020 

• 23. november 2020 

 


