
 
Enhed Rope Skipping Udvalget 

Tidspunkt Søndag d. 5. september 2021 kl. 10.00-16.00 
Mødested Odense 
Til stede Asta Nielsen, Bente L. Magnusson, Cecilia Præstholm (online), 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 

Forårs Cup og Maj Show blev afholdt i maj som henholdsvis konkurrence og visedag for hold. På trods af 

diverse corona restriktioner blev arrangementerne afholdt i tilpasset format med stor succes. Sjipperne var 

rigtig glade for at få muligheden for at komme på gulvet igen efter lang tids pause og nedlukning. 

Nanna deltog i GymDanmark TopMøde d. 21. august. 

Bente og Ulla har været til budgetmøde i GymDanmark. 

Mia har haft møde med Helge og Espen om videre forløb med Bedre Sportslig Udvikling. 

Inspirationskursus d. 28. august blev aflyst, da der var meget få tilmeldte. Der laves individuelle aftaler med 

de enkelte interesserede klubber. 

 

4. Økonomisk status 2021 

Økonomi til dato blev gennemgået. 

 

5. Budget 2022 

Budget for 2022 blev diskuteret og tilbagemeldinger fra budgetmøde gennemgået. 

 

6. Mærkedag 

Reglementer og videoer er opdateret på www.gymdanmark.dk.  

Nanna og Cecilia er i gang med de sidste forberedelser inkl. drejebog for arrangementerne. 

Mærkedag afholdes 4. december 2021 i henholdsvis i både øst- og vestdanmark. 

http://www.gymdanmark.dk/


 
 

7. DM Master 2021 

DM Master afholdes 9.-10. oktober i Fredericia - Senior d. 9. oktober og Mini & Junior d. 10. oktober 

Arbejdsfordeling blev aftalt. 

 

8. Elite/Tema-kursus og dommerkurser 2021 

7. november - Elite/Tema-kursus om fysisk træning, sæsonplanlægning samt alderstilpasning. Dette kursus 

er primært for trænere og sjippere, som deltager i konkurrencer. 

6.-7. november - IJRU dommerkursus med gennemgang af alle dommerkategorier mv. Dette kursus 

henvender sig til alle, som er interesserede i at lære om regler for konkurrencer i Rope Skipping – både 

personer som gerne vil fungere som dommer ved konkurrencer, men også personer, som gerne vil ’bare’ vil 

kende reglerne.  

6. november – Dommer-spot-kursus om sværhed. Dette kursus henvender sig til alle, som tidligere har 

deltaget på IJRU dommerkursus, og som gerne vil dygtiggøre sig yderligere i dommerkategorien sværhed 

(single rope, double dutch, Wheel). 

Alle tre kurser afholdes i Fredericia. 

  

9. Reglement 2022 

Der kommer ikke ændringer til bedømmelsesreglementet i 2022. 

Der vil være enkelte strukturelle ændringer til de danske konkurrencer. 

Blandt andet vil 2-personerskonkurrencen afholdes ikke længere som separat konkurrence. Disciplinen 2i1 

tov lægges ind som separat disciplin ifm. holdkonkurrencer for begynderrækker ved JM, SM og DM. 

Disciplinen indgår ikke i overall. Hold kan som altid vælge at deltage i enkelte discipliner. Aldersgrupperne 

ændres til de samme som i begynderrækkerne. 

Navngivningen af konkurrencerækkerne ændres fra 2022 til henholdsvis 1. og 2. division. 

1. division betegner rækker, som benytter internationale regler og hvor hold/sjipper kan kvalificere sig til 

internationale konkurrencer. Tidligere benævnt internationale rækker. 

2. division betegner rækker, som benytter nationale/internationale regler og hvor hold/sjipper ikke kan 

kvalificere sig vider til internationale konkurrencer. Tidligere benævnt begynderrækker. 

Tidligere Fra 2022 

International række – junior hold 1. division – junior hold 

International række – senior hold 1. division – senior hold 

Begynderrække – mini hold 2. division – mini hold 

Begynderrække – junior hold 2. division – junior hold 

Begynderrække – senior hold 2. division – senior hold 

Master – mini 2. division – mini master 

Master – junior 1. division – junior master 

Master – senior 1. division – senior master 



 
Reglement for 2022 forventes offentliggjort ultimo oktober 2021. 

 

10. ERSO update 

ERSO Show Contest afholdes d. 4. december 2021 i Belgien. 

5 hold fra Danmark er udtaget til at deltage i konkurrencen: 2 hold fra Gug, 1 hold fra Glostrup og 2 hold fra 

Lillerød. 

 

11. IJRU update 

Arbejdet med virtuelt VM er i fuld gang. Danmark har fået indsendt alle kvalificerede videoer til tiden. 

Danmark har i alt 21 dommere, som i løbet af september er med til at dømme alle de indsendte videoer. 

Datoer for Live shows mv. forventes udmeldt i løbet af september. Der vil blive sendt tre Live Shows – et med 

det bedste fra juniorVM, et med det bedste fra VM og et med det bedste fra Double Dutch Contest. 

I alt deltager 24 lande og ca. 1400 sjippere i IJRU’s virtuelle konkurrence. 

 

12. GymDanmarks repræsentantskabsmøde 2021 

Afholdes 13. november i Kolding.  

Ulla, Nanna og Cecilia er på valg – alle tre genopstiller. 

 

 

13. Eventuelt 

Onlinemøde om Bedre Sportslig Udvikling afholdes for alle konkurrencetrænere i november 2021. 

Diskussion om strategi for udvikling af Rope Skipping de kommende år – primært med fokus på rekruttering 

og fastholdelse. 

 

Kalender 

• 2.-3. oktober 2021: GymTræner 1 Rope Skipping (BGI Akademiet) 

• 9. oktober 2021: DM Master senior (Fredericia) 

• 10. oktober 2021: DM Master junior & mini (Fredericia) 

• 6.-7. november 2021: IJRU dommerkursus (Fredericia) 

• 6. november 2021: Dommer-spot-kursus om sværhed (Fredericia) 

• 7. november 2021: Elite/Tema-kursus om fysisk træning mv. (Fredericia) 

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

• 4. december 2021: ERSO Show Contest (Mechelen; Belgien) 

• 4. december 2021: Mærkedag (øst + vest) 

• 22. januar 2022: JM for hold i internationale rækker (1. division) 

• 23. januar 2022: JM for begynderrækkehold (2. division) 



 
• 5. februar 2022: SM for hold i internationale rækker (1. division) 

• 6. februar 2022: SM for begynderrækkehold (2. division) 

• 7. maj 2022: DM for hold i internationale rækker (1. division) 

• 8. maj 2022: DM for begynderrækkehold (2. division) 

• IKKE BEKRÆFTET - 21. maj 2022: Dansk-Svensk konkurrence 

• 8. oktober 2022: DM Master senior 

• 9. oktober 2022: DM Master junior og mini  

 

RSU møder 

• Mandag d. 22. november 2021 

 


