Enhed:
Mødetidspunkt:
Mødested:
Til Stede:
Referat:

1.

Rope Skipping Udvalget (RSU)
Tirsdag den 13. november 2012 kl. 18.00-21.30
Bolden, Idrættens Hus, Odense
Ulla Christensen, Bente Lindegaard Magnusson, Anne Marie Præstholm, Sofie
Lerche Rasmussen, Cecilia Præstholm, Kirstine Haidarz Olesen
Kirstine Haidarz Olesen

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt

2.

Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt uden bemærkninger

3.

Siden sidst
- Gymnastikmærker (Cecilia) – materialer er stort set færdige, der er kun nogle små rettelser.
Der vil ikke være et decideret gymnastikmærke for Rope Skipping til at begynde med.
Materialet skulle være klar til 1. januar 2013. Cecilia skal skrive en introduktion til
gymnastikmærke i Rope Skipping.
- Efterskoler – Ulla og Mia afholdte workshop for efterskolelærer i Vojens den 4. sep. Der var
ikke så mange deltagere i workshoppen, men vi arbejder videre med efterskolerne som
derfor vil blive sat på som dagsordenpunkt til næste møde.
- Kurser: Kun begynderkurset blev til noget.
- Repræsentantskabsmødet: Vi blev et udvalg og Ulla blev valgt til formand. Alle i
projektgruppen blev genvalgt til udvalget, se referat fra aktivitetsmødet. Det nye for os, er at
formanden nu er med i DGFs bestyrelse.

4.

Økonomi/ målsætning for 2013
- Kort gennemgang af økonomien siden sidst.
- De 5000,- der var tilovers fra sidste års budget, skal dække lidt af dommerudgifterne
(12000,- pr. klub). Hvis der også i år er penge til overs, vil vi foreslå at pengene skydes i
denne pulje.
- Tilrettelse af budget for 2013-2015.
- Idé: salg af Rope Skipping jakker til sjipperne og evt. kuglepenne med Rope Skipping logoet.

5.

Hop med og hop videre – evaluering
- Kurserne blev aflyst pga. ikke nok tilmeldte. Der var reklameret for kurserne via
nyhedsbreve, mails og facebook, samt direkte kontakt til foreninger og instruktører. Vi vil
skabe opmærksomhed om kurserne til EM i Aalborg i 2013.

6.

Planlægning af sæsonen 2012-13: Nyt tilmeldingsmodul/ nyt reglement/ ansvarlig
for holdkonkurrencerne 2013.
- Nyt tilmeldingsmodul: Mia har sat det i værk. Ulla følger op på det.
- Nye reglementer er sendt ud og bliver undervist i.

- Ansvarlig for holdkonkurrencer 2013:
- Ulla er ansvarlig for JM den 26. januar 2013 i Aalborg
- Cecilia er ansvarlig for SM den 3. februar 2013 i Lillerød hallerne (bemærk ændret dato
pga. dobbeltbookning den 2. feb.).
- Ansvarlig for DM begynderrækker den 20. april 2013 i Glostrup, vil blive besluttet på
næste møde.
- Ansvarlig for DM internationale rækker den 4. maj 2013 vil blive besluttet på næste møde.
- Kvalifikationskrav til DM: Deltagelse i JM, SM eller et af de åbne mesterskaber ved JM eller
SM
- Nyt vedr. medaljer:
Frem over skal der ikke stå årstal på medaljerne, årstallet vil fremgå på snoren, således at
tiloversblevne medaljer kan genbruges til efterfølgende konkurrence.
Der skal fremover være medaljer til de enkelte discipliner i de internationale lukkede rækker
(15+ og 12-14 år).
7.

Kvalifikationskrav til EM hold/master 2013.
Hold
European Championships (15+):
- 5 hold har mulighed for at kvalificere sig.
- krav til hold i rækken: max. én sjipper må være ét år yngre
- min. pointkrav for kvalifikation: gennemsnit på 2000 point ved JM og SM. Ved mere end 5
kvalificerede hold afgør samlet ranking og pointsum hvilke hold, der tilbydes pladserne.
European Open Tournament (15+):
- 3 hold har mulighed for at kvalificere sig
- krav til hold i rækken: min. én sjipper skal fylde 15 år i konkurrenceåret, ingen må være
yngre end 12 år
- kvalifikation: de tre bedst placerede hold som ikke opfylder krav til EC
European Youth Tournament (12-14):
- 5 hold har mulighed for at kvalificere sig
- krav til hold i rækken: alle skal min. fylde 12 år i konkurrenceåret
- min. pointkrav for kvalifikation: gennemsnit på 1300 point ved JM og SM. Ved mere end 5
kvalificerede hold afgør samlet ranking og pointsum hvilke hold, der tilbydes pladserne.
DD. Speed 2x60 sek. (15+ og 12-14)
- Der kan kvalificeres tre hold i hver af de tre rækker.
- Kvalificering: De bedste hold efter JM og SM kvalificeres.

Master
- Senior (15+) minimumskrav: 1300 point
- Junior (12-14) minimumskrav:1000 point
- Der afholdes kvalifikationskonkurrence ved DM for internationale rækker d 4. maj 2013.
- Interesserede deltagere, skal sende en mail til Ulla (uch@dgf.dk) senest d. 6. februar 2013.

Triple (15+)
- 3 sjippere har mulighed for at kvalificere sig.
- Kvalificering ved Kvalifikationskonkurrencen i forbindelse med DM den 4. maj 2013.

Generelt:
- Alle kvalificerede hold skal deltage i JM, SM og DM samt træningssamling. Alle individuelt
kvalificerede skal deltage i træningssamling. I tilfælde af skader forventes det, at kvalificerede
deltager i det omfang det er muligt efter aftale med RSU
- Hvis et kvalificeret hold eller individuel ikke ønsker at deltage tilbydes næste
hold/individuel pladsen, såfremt kvalifikationskravet er nået
- Hold/individuelle kvalificeres som grundregel til overall konkurrencen, men ønsker nogle
kun at kvalificere sig til enkelte discipliner, kan dette kun ske efter aftale med RSU forud for
kvalifikationskonkurrencerne.
8.

EM hold 2013/ udvalgets kompetencer.
- Afholdes i Aalborg den 25.-31. juli
- Ankomst den 25., konkurrencer den 26.-28. (Youth Tournament den 26., Championship og
Open Tournament den 27. og Master den 28.), Fårup den 29. og camp den 30., hjemrejse den
31.
- Der er brug for hjælp til planlægning af arrangement, modtagelse af gæster, hjælp i
kulisserne og dommere, samt PR i forbindelse med nationale konkurrencer. - Punkt kommer
på dagsorden for næste møde.
- Forslag og idéer til EM
- Evt. samle brugt sportstøj fra sjipperne, som kan sendes til fx Afrika

9.

Evt.
a. Kurser i foråret: ingen kurser i foråret, pga. opvisninger og sæsonafslutninger – Anne
Marie melder det til DGF.
b. Vi vil få designet nogle pins, som fx kunne bruges til at bytte ved internationale
konkurrencer. Cecilia undersøger muligheder. Kunne evt. laves som en konkurrence,
hvor sjipperne får lov at designe en pin
- krav: et flag og et tov.
- Dommerkomité er udvalget.
- Der vil være en præmie til vinderen.
- Alle kan deltage.
Cecilia opretter en ny mail til at modtage forslag. Deadline for pin-designs er onsdag
den. 25. feb. 2013.
Konkurrencemail adresse vil blive meldt ud.
Cecilia laver plakater om konkurrencen som kan hænges op til JM og SM.

10.

Dato for næste møde i marts
Tirsdag den 5. marts 2013 i Odense. Ulla booker lokale.

