
 
Enhed Rope Skipping Udvalget 

Tidspunkt Søndag d. 23. august 2020 kl. 10.00-16.00 
Mødested Odense 
Til stede Cecilia Præstholm, Bente L. Magnusson, Mia Mønster, Nanna Reidun Christiansen, Sofie 

Slettebo, Ulla Christensen 

Afbud Regitze Schultz 

 

 

Besøg af formand i GymDanmark Anders Jacobsen og næstformand i GymDanmark Lene Christiansen. 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger. 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referat blev godkendt uden bemærkninger. 

 

3. Siden sidst 

Jannicke Christensen og Christine Jensen deltog som Danmarks repræsentanter i møde i IJRU Tech 

Congress d. 31. maj online med deltagelse af 22 lande, heraf 10 europæiske. På mødet blev flere foreslåede 

ændringer til IJRU reglement for 2021 diskuteret inkl. tilpasning af aldersgrupper ifm. flytning af WC/IOT til 

2021. 

Nanna og Mia deltog i GymDanmark Topmøde for henholdsvis Startpakker og Uddannelse d. 22. august, 

hvor videre udvikling og værdier for produkterne blev diskuteret. 

Statistik for Startpakkerne på Gymdanmark.dk viser, at der 1159 gange har været nogen inde og klikke på 

Rope Skipping Startpakkerne. 

 

4. Økonomisk status 2020 

Økonomi til dato blev gennemgået. 

 

5. Budget 2021 

Budget for 2021 blev diskuteret. 

 

6. Mærkedag 

Nanna og Cecilia er ved at færdiggøre materialer samt videoer til Mærkedag. 



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

Sjælland samme dag. På Sjælland afholdes Mærkedag i Farum Arena, Farum. I Jylland afholdes Mærkedag i 

Nøruphallen, Bredsten. 

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 samt motionssjippere. 

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

 

7. Nye tiltag 

Muligheden for ’Springkursus for Rope Skipping instruktører’ undersøges. 

Ifm. med holdkonkurrencer i 2021 oprettes rækken 30+ i alle discipliner. Rækkerne afvikles ifm. de 

internationale rækker. 

 

8. Planlægning af DM Master 2020 i Fredericia 

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

3. oktober – senior 

4. oktober – mini + junior 

Tilmeldingsmodul er åbnet – lukker 13. september. 

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

invitationen til DM Master 2020. 

Planlægning ift. corona retningslinjer: 

- Konkurrencerne vil ikke være åbne for publikum. Dette gælder alle Senior, Junior og Mini. 

- Alle klubber skal registrere deres trænere forud for konkurrencen. Der kan max. registres én træner pr. fem 

deltagere i den pågældende konkurrence. 

- Mini og Junior konkurrencen d. 4. oktober opdeles, så der er medaljeoverrækkelse separat. Deltagere fra 

Mini må ikke blive i hallen til Junior. 

- Der vil være opmærkede områder pr. klub til opvarmning mv. 

* Bemærk, at ændringer til ovenstående kan forekomme. 

RSU følger alle gældende corona retningslinjer ifm. afvikling af DM Master. 

Muligheden for live streaming af konkurrencen undersøges. 

Computer: Mikkel (begge dage) 

Speaker: Lars (lørdag), Steen (søndag) 

Musik: Regitze/Christina (lørdag) 

 

 

 



 
9. Planlægning af Elitekursus og Dommerkursus 2020 

31. oktober-1. november: Alm. dommerkursus - For nye dommere, trænere, sjippere mv., som ønsker at følge 

hele uddannelsen. 

31. oktober: Brush-up dommerkursus – For dommere, trænere, sjippere mv., som allerede er uddannet på 

det almindelige dommerkursus og som ønsker at genopfriske regler samt få gennemgået de nye regler for 

2021. 

1. november: Elitekursus (fokus på fysisk træning) – For konkurrenceaktive trænere og sjippere. 

 

10. Reglement 2021 

I tråd med GymDanmarks retningslinjer for ansvarlig udvikling og konkurrenceaktivitet uddeles der fra 2021 

rosetter og deltagerdiplomer i Begynderrække Mini (11 år og under). 

Desuden ændres reglementet i Begynderrække Mini (11 år og under) samt Junior (12-15 år). I disse rækker vil 

tripler i Single Rope Freestyle i Mini-rækken og quads i Single Rope Freestyle i Juniorrækken ikke blive 

bedømt. Hvis disse tricks udføres, vil de ikke blive registreret af dommere i sværhed, præsentation eller 

påkrævede elementer. 

 

11. Nyt fra IJRU/ERSO 

IJRU afholder virtuelt AGM lørdag d. 3. oktober 2020. Cecilia Præstholm deltager i generalforsamlingen. 

 

12. GymDanmarks repræsentantskabsmøde 2020 

GymDanmarks repræsentantskabsmøde samt aktivitetsmøder afholdes d. 14. november 2020 i Brøndby. 

Regitze, Sofie, Bente og Mia er på valg. Regitze og Sofie genopstiller ikke. Bente og Mia genopstiller. 

Ulla, Bente, Cecilia, Nanna og Mia deltager i GymDanmarks repræsentantskabsmøde. 

 

13. Eventuelt 

RSU udvider den årlige mødekalender med to online møder udover de fire fysiske møder. 

Behandling af henvendelser fra to klubber vedr. henholdsvis corona og rekorder. 

 

Kalender 

• 6. september 2020: Inspirationskursus (Fredericia) 

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

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

• 31. oktober-1. november 2020: Alm. dommerkursus 

• 31. oktober 2020: Opdaterings dommerkursus 

• 1. november 2020: Elitekursus 



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

• 5. december 2020: Mærkedag (Farum Arena, Farum og Nøruphallen, Bredsten) 

• 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) 

 

14. Dato for næste møde 

• 23. november 2020, Odense 


