
 
Enhed Rope Skipping Udvalget 

Tidspunkt Mandag d. 23. november 2020 kl. 18.00-21.30 
Mødested Odense 
Til stede Asta Nielsen, Bente L. Magnusson, Cecilia Præstholm, Christina Mikkelsen, Mia Mønster, Nanna 

Reidun Christiansen, 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 

Inspirationskursus blev afholdt i september med Jannicke Christensen som instruktør. På kurset deltog bl.a. 

fire ’nye’ foreninger; Ulla har kontakt med disse. 

DM Master blev afholdt i corona-tilpasset version d. 3.-4. oktober 2020 i Fredericia. Trods de særlige forhold 

gik konkurrencen rigtig godt og alle var gode til at støtte op om de restriktioner og retningslinjer, som var sat 

op for konkurrencen.  

Konkurrencen blev afholdt over to dage som oprindeligt planlagt, hvilket også vil blive gjort fremover. 

DM Master blev live streamet, hvilket var med stor succes. RSU vil kigge på muligheden for live stream af 

andre konkurrencer i fremtiden. 

Årlig generalforsamling i IJRU blev afholdt virtuelt d. 3. oktober 2020. Cecilia og Sofie deltog i mødet. 

Grundet udvidede corona-restriktioner blev de planlagte dommerkurser samt elitekursus med fokus på 

aldersrelateret fysisk træning aflyst d. 31. oktober-1. november. I stedet blev der afholdt et 

regelopdateringskursus på 1,5 time online d. 31. oktober, hvor nye regler for 2021 blev gennemgået. Der var 

ca. 45 der deltog i regelgennemgangen. 

GymDanmark Årsmøde blev afholdt i Idrættens Hus i Brøndby d. 14. november. Samme dag blev der afholdt 

aktivitetsmøde i Rope Skipping. 

Sofie Slettebo og Regitze Schultz har valgt at stoppe i RSU. Tak til begge for mange års stor indsats i udvalget. 

Asta Nielsen og Christina Mikkelsen blev valgt ind i RSU. 

 

4. Økonomisk status 2020 

Økonomi til dato blev gennemgået. 

 

 



 
5. Budget 2021 

Budget for 2021 blev diskuteret. 

 

6. Kvalifikation til IJRU Virtuelt WC/JWC/IOT 2021 

Kvalifikation til Masterkonkurrencer ved IJRU Virtuelt WC/JWC/IOT 2021 er baseret på resultater fra DM 

Master 2020. Følgende sjippere tilbydes en plads i de individuelle konkurrencer: 

Junior WC Piger 

All around • Laura Rahbek Pedersen (Måløv) 

• Mynte Wittenkamp (IF32 Glostrup) 

• Stine Strandbæk Pedersen (Gug) 

WC Piger 

All around • Mathilde Helbo Larsen (Lillerød) 

• Julie Bøggild Andersen (Gug) 

Freestyle • Marie Magersholt (Lillerød) 

3 min. speed • Marie Magersholt (Lillerød)  

Triple Unders • Mathilde Helbo Larsen (Lillerød) 

• Natacha Meier Vincent (IF32 Glostrup) 

• Cecilie H. Christensen (Gug) 

IOT 12-15 Piger 

Alle discipliner • Karla Marie Heramb (IF32 Glostrup) 

• Eva Katrine Korup Vilmar (Gug) 

• Camilla Møller Hansen (Gug) 

IOT 16-18 Piger 

Alle discipliner • Natacha Meier Vincent (IF32 Glostrup) 

• Laura Enggaard (Gug) 

• Emma Vedel Christensen (Gug) 

IOT 19+ Piger 

Alle discipliner • Pernille Griebel Mogensen (Gug) 

• Thea Jonassen (Gug) 

• Emma Brauer Faber-Rod (Lillerød) 

Junior WC Drenge 

All around • Alfred Roed Grarup (Måløv) 

WC Drenge 

All around • Alfred Wulf-Andersen (Lillerød) 

• Tobias Jonassen (Gug) 



 
Freestyle • Simon Meincke (Lillerød) 

3 min. speed • Simon Meincke (Lillerød) 

 

Kvalifikation til holdkonkurrencerne baseres på resultater fra JM og SM for internationale rækker 2021.  

Foreløbig plan for tildeling af pladser: 

KONKURRENCE 

ANTAL PLADSER 

UDBUDT AF IJRU 

(foreløbig) 

FORDELING AF DANSKE PLADSER 

(foreløbig) 
POINTKRAV 

H
O

LD
 

WC Senior Team 

(16+) - Pige 

3 pladser  

pr. udbudt disciplin  

pr. række 

Nr. 1 All Around ved JM/SM tilbydes en 

plads All Around. 

Øvrige pladser fordeles efter resultater. 

 

DD Triad + Wheel: Pladser fordeles efter 

resultater 

Der er som 

udgangspunkt 

ikke et 

pointkrav. 

WC Senior Team 

(16+) - Mix 

3 pladser  

pr. udbudt disciplin  

pr. række 

Pladser fordeles efter resultater. 

 

DD Triad + Wheel: Pladser fordeles efter 

resultater 

Der er som 

udgangspunkt 

ikke et 

pointkrav. 

WC Junior Team 

(12-15) - Pige 

3 pladser  

pr. udbudt disciplin  

pr. række 

Nr. 1 All Around ved JM/SM tilbydes en 

plads All Around. 

Øvrige pladser fordeles efter resultater. 

 

Wheel: Pladser fordeles efter resultater 

Der er som 

udgangspunkt 

ikke et 

pointkrav. 

WC Junior Team 

(12-15) - Mix 

3 pladser  

pr. udbudt disciplin  

pr. række 

Pladser fordeles efter resultater. 

 

Wheel: Pladser fordeles efter resultater 

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. 

Der er som 

udgangspunkt 

ikke et 

pointkrav. 

 

7. ERSO Show Contest 2021 

ERSO forventer at afholde ERSO Show Contest i november 2021. Konkurrencen er udsat fra 2020. Danmark 

kan deltage med 5 hold i konkurrencen. 

Kvalifikation til ERSO Show Contest 2021 foretages ved at indsende video til RSU. Foreninger, som er 

interesserede i at deltage i konkurrencen, skal tilkendegive dette til RSU senest d. 1. maj 2021 med angivelse 

af antal hold. Video af holdenes shows indsendes til RSU senest d. 1. juni. Kvalifikation til konkurrencen 

baseres på baggrund af de indsendte videoer. 

 

 

 

 



 
8. Konkurrencer/events – JM, SM og Mærkedag 2021 

Grundet coronapandemien og de nuværende restriktioner samt mulighed for forlængelse af disse har RSU 

valgt at aflyse de kommende konkurrencer i januar og februar 2021. Det betyder således, at JM/JM åben for 

internationale rækker og begynderrækker samt SM/SM åben for internationale rækker og begynderrækker 

ikke afholdes. 

Begynderrækker:  

Hold i begynderrækkerne vil få en mulighed for at indsende videoer af freestyles i starten af februar. Videoer 

vil ikke blive bedømt eller tildelt point, men kan få en udtalelse, så man ved, hvad man kan arbejde videre 

med frem mod DM. Det er frivilligt om hold ønsker at indsende videoer. 

Internationale rækker:  

Der forsøges at finde en dato til en live konkurrence til de internationale (junior og senior) i marts 2021. Der 

vil ikke være tale om regionale mesterskaber. Konkurrencen vil tjene som kvalifikation til IJRU Virtual 

WC/JWC/IOT 2021. Hold som ikke ønsker at kvalificere sig, kan også deltage.  

Hvis det grundet corona ikke bliver muligt at afholde en live konkurrence i marts, vil kvalifikation ske vha. 

indsendelse af videoer. 

RSU vil udsende info om virtuelt tilbud til hold i begynderrækkerne samt info (inkl. tid og sted) for 

konkurrencen for de internationale rækker snarest muligt. 

 

Mærkedag udskydes til efteråret 2021. Dato vil blive fastsat og offentliggjort i løbet af foråret 2021. 

 

9. Reglement 2021 

Punktet udgik. 

 

10. IJRU 

IJRU afholder Virtuelt WC/JWC/IOT i 2021. Yderligere informationer om konkurrencerne (tidsfrister, regler for 

videoer, pris mv.) forventes udsendt i løbet af december. 

 

11. ERSO 

ERSO afholder virtuelt AGM lørdag d. 28. november 2020. Ulla og Nanna deltager i generalforsamlingen for 

RSU. Mia deltagere som bestyrelsesmedlem i ERSO. 

 

12. Kalender 2021 

Kalender 

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

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

• 24. januar 2021: JM begynderrækker (Aalborg) - AFLYST 



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

• 7. februar 2021: SM begynderrækker (Lillerød) - AFLYST 

• 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 

• 1.-6. august 2021: ERSO EUROPE Holidays (Poreč, Kroatien) 

• 13. november 2021: GymDanmark Årsmøde + Rope Skipping Aktivitetsmøde (Kolding) 

• November 2021: ERSO Show Contest 

 

RSU møder 

• Søndag d. 13. december 2020 (online) 

• Torsdag d. 11. februar 2021 

• Tirsdag d. 18. maj 2021 

• Søndag d. 5. september 2021 

• Mandag d. 22. november 2021 

 

13. Eventuelt 

Ikke noget til referat. 


