
 

Enhed Komité for Rope Skipping 

Tidspunkt Søndag d. 4. september 2022 kl. 10.00-15.00 
Mødested Odense 
Til stede Asta Nielsen, Bente L. Magnusson, Cecilia Præstholm (online), Christina Mikkelsen, Mia 

Mønster, Monika Eriksen, Nanna Reidun Christiansen, Ulla Christensen 
Elisabeth Reumert (disciplinkaptajn) 

 

 

Præsentation af komitémedlemmer og ny disciplinkaptajn. 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger. 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referat blev godkendt uden bemærkninger. 

 

3. Siden sidst 

Ulla og Mia deltog i GymDanmark Sommerseminar d. 11. juni. Der var gennemgang af strategispor om 

konkurrencestruktur samt fejring af frivillige. 

EC/JEC/EOT i Bratislava blev afholdt i slutningen af juli. Danmark var repræsenteret med rekord mange 

deltagere. Der var rigtig flotte resultater i alle rækker.  

Set up og afvikling af konkurrencerne var rigtig god selvom dagene var meget lange. Det var første gang vi 

havde disciplinfinaler, hvilket var en god udvikling, men det skal naturligvis lige tilpasses lidt. 

Det var en stor hjælp at have Sofie Slettebo med som Head of delegation og opgaven skal prioriteres i god tid 

fremtiden. 

Inspirationskursus d. 20. august blev aflyst pga. for få tilmeldte. Nanna, Monika, Cecilia (og Elisabeth) 

gentænker konceptet. 

 

4. Økonomisk status 2022 

Økonomisk status for 2022 blev gennemgået. 

 

5. Budget 2023 

Budget for 2023 blev diskuteret. 

 

 

 



 

6. Præsentation af disciplinkaptajn Elisabeth Reumert 

Elisabeth præsenterede arbejdsopgaver og hendes funktion. Elisabeth er sparringspartner og bindeled til 

GymDanmark. Desuden skal hun hjælpe med, at vi følger GymDanmarks strategispor mv. 

Elisabeth er også disciplinkaptajn for Acro og sidder også med bl.a. børnegymnastikken. 

 

7. Planlægning af DM Master 2022 

DM Master 2022 afholdes d. 8.-9. oktober i Fredericia - senior om lørdagen samt junior og mini om søndagen. 

- Live stream: lørdag: Cecilia, søndag: Christina/Asta 

- Musik: lørdag: Cecilia, søndag: Amalie 

- Computer: lørdag: Lars & Mikkel, søndag: Mikkel 

- Speaker: lørdag: Anne, søndag: Steen 

- Entre:  

- Medaljer: Nanna 

- Program mv.: Mia 

- Bookninger + mad: Ulla 

Vi benytter systemet RopeScore til visning af uofficielle live speed resultater. 

 

8. Reglement 2023 

Opdateret reglement for 2023 er klar ultimo oktober, da enkelte regelændringer fra IJRU først skal officielt 

godkendes før de kan implementeres i det danske reglement fra 2023. 

Forventede opdateringer fra IJRU vedrører primært beregningsfaktor i freestyle, men også enkelte andre 

ændringer. 

Nationale ændringer i 2023 vedrører primært den overordnede konkurrencestruktur (se nedenfor) samt cut 

mellem 1. og 2. division i holdkonkurrencen opdateres herudover vil der være enkelte mindre tilpasninger. 

- JM og SM 2023: konkurrencerækker ændres 

o 2. division: der afholdes JM lukket og SM lukket; der afholdes ikke officielt åbne rækker, men 

sjippere fra andre dele af Danmark er velkomne til at deltage, de kan dog ikke modtage 

medaljer mv.  

Der uddeles medaljer i discipliner, men ikke i OA/AA. 

o 1. division: der afholdes åbne regionale konkurrencer; der afholdes ikke officielt JM lukket og 

SM lukket.  

Der uddeles medaljer i discipliner, men ikke i OA/AA. 

- Master 2023: 2. division i Junior Master indføres 

 

9. Nyt fra IJRU/ERSO 

ERSO 



 

- Nanna og Ulla deltog på vegne af GymDanmark i ERSO generalforsamling d. 28. juli i Bratislava. 

- ERSO arbejder på planlægning af EC/JEC/EOT 2024. 

IJRU 

- Planlægningen af WC/JWC/IOT i Colorado Springs 2023 er i fuld gang. 

- Endnu en ændring af regler til 2023 er på tegnebrættet og forventes godkendt i starten af oktober. 

- IJRU generalforsamling afholdes online 1. oktober kl. 14.00. Mia deltager på vegne af GymDanmark. 

 

10. GymDanmark årsmøde og aktivitetsmøde 2022 

GymDanmark årsmøde afholdes i Idrættens Hus i Brøndby d. 12. november 2022. Asta, Bente, Christina og 

Mia er på valg og alle genopstiller.  

 

11. Eventuelt 

Monika har undersøgt muligheder ift. bedre tape til markering af konkurrencegulv. 

Kalender 

• 8. oktober 2022: DM Master senior (Fredericia) 

• 9. oktober 2022: DM Master junior og mini (Fredericia) 

• 29.-30. oktober 2022: Dommerkursus (Fredericia) 

• 12. november 2022: GymDanmark Årsmøde (Brøndby) 

• 19. november 2022: Mærkedag (Glostrup og Nørre Snede) 

• 19.-20. november 2022: GymTræner 1 Rope Skipping (Roskilde) 

• 21. januar 2023: Åben konkurrence for hold 1. division (Gistrup) 

• 22. januar 2023: JM for hold 2. division (Gistrup) 

• 4. februar 2023: Åben konkurrence for hold 1. division (Allerød) 

• 5. februar 2023: SM for hold 2. division (Allerød) 

• 15. april 2023: Dansk-Svensk Mesterskab (Höllviken) 

• 29. april 2023: DM for hold 1. division (Fredericia) 

• 30. april 2023: DM for hold 2. division (Fredericia) 

• 16.-24. juli 2023: World Championships/Junior World Championships/International Open 

Tournament (Colorado Springs, Colorado; USA) 

• 7. oktober 2023: DM Master senior 

• 8. oktober 2023: DM Master junior og mini 

RSU møder 

• Mandag d. 21. november 2022 

• Torsdag d. 9. februar 2023 

• Tirsdag d. 16. maj 2023 

• Søndag d. 10. september 2023 

• Torsdag d. 23. november 2023 


