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Kapitel 1 | Introduktion 

Sjipning giver eminent konditionstræning og helt oplagt i forbindelse med CrossFit, 

combat, puls, boksning, cirkeltræning, gymnastik, trim og fitness. 

Sjippetræning er alle tiders form for enhver trænende, fra nybegyndere til trænede atleter. 

Det eneste, man behøver, er sig selv og et sjippetov, hvilket er uhyre billigt i forhold til 

andet fitness udstyr – og resultaterne: 

Sjippetræning forbedrer: 

 Fedtforbrænding (fedttab og vægt vedligehold) 

 Kondition 

 Udholdenhed 

 Koordination  

 Agility (behændighed) 

 Bevægelighed 

 

Det er enkelt. Selvom det kan se udfordrende og vanskeligt ud, så er det let at lære basis 

sjipning og resultaterne kommer hurtigt. 

Det er sjovt. Sjipning er meget mere end bare at jogge og hoppe over tovet, der er 

masser af variationer. Og man kan sjippe sammen med familie og venner. 

Det er hurtigt. 10-15 min. sjipning forbrænder lige så meget som 30 min. typisk jogging. 

Det er billigt. Sjippetove koster næsten ingenting sammenlignet med andet udstyr. 

Det kræver ikke plads. Sjip inde, ude, hjemme, i centeret; der kræver kun få kvm. 

Det er et handy redskab. Sjippetove kan tages med alle steder (også på rejse). 

Det er effektivt. Forbedrer udholdenhed, koordination, agility og kropskomposition.
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Sjipning og Rope Skipping 
 

Sjipning    Hop med tov har eksisteret i mange år som en aktivitet, leg, for  

    børn og som fysisk træning, fx til opvarmning og konditions- 

    træning for boksere.  

    Det er også ideelt for motionister på begynderniveau. 

    I basis sjipning hopper man bare over tovet, først langsomt,  

    så hurtigere, med små lette jogge- og hoppetrin. 

 

Rope skipping  Kaldes også rope jumping) er en gymnastik konkurrencesport,  

    som i nogle tilfælde kræver endda ekstrem behændighed. Det er 

    særdeles inspirerende og motiverende at se på.  

    Tjek 'rope skipping', 'Buddy Lee' og 'Adrienn Banhegyi' på internettet.  

     

    Alligevel, selvom motionister kan bruge nogle af tricksene, så er 

    rope skipping ikke for alle, eftersom man skal være i form og ret 

    robust for at klare mange af øvelserne, eksempelvis hop på  

    ryggen – man ligger nede på ryggen og skubber sig op i luften –  

    og luftskruer, hop med drejninger. 

 

Rope Aerobic  Den danske rope skipping ekspert Kirsti Riis Madsen, forfatter til 

    bogen Rope Skipping – sjov sjipning – teknik og tricks (Dansk  

    Skoleidræt) udviklede i 90'erne konceptet Rope Aerobics, som  

    kombinerer aerobic og gymnastik trin og sjipning. 

 

Fitness sjipning Også kaldet sjippe fitness, hvor man sjipper ikke kun for sjov,  

    men  især for at blive fit og ofte også at tabe sig. Det findes i mange 

    former og har også været populært siden 90'erne. Det er bl.a. blevet 

    promoveret i programmer af Buddy Lee, USA, og Mindy Mylrea, 

    USA, som har lavet videoer med sjippe inspiration. 

    Hovedfokus er på intensitet.  
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Denne bog handler om, hvordan man kan optimere almindelig fitness sjipning ved at lave 

basisøvelser i enkle variationer og kombinationer med inspiration fra såvel Rope Aerobic 

med fokus på motorik og sjov og fitness sjipning med fokus på intensitet og forbrænding. 

 

 

 

Mere fitness, mere flow og mere motivation. 

Minimal tidsindsats, maksimal effekt, optimal sjipning. 
 

 

 

Bogen omhandler sjipning generelt, men beskriver samtidig principperne i målrettet 

motiverende sjipning, Jump Rope Fitness, JuRoFitTM (Aagaard) med øvelser gearet mod: 

 

 

• Udholdenhed  Sjippetræning, der primært består af kontinuerlig, vedvarende  

    sjipning, for at træne grundkonditionen. 

     Der kan suppleres med intervaltræning for intensitetsvariation. 

  

• Variation   Sjipning, der inkluderer mange forskellige ledbevægelser  

    – på et fornuftigt, motiverende niveau.  

    Alle bevægelser kan tilpasses ethvert behov og deltagerniveau. 

 

• Flow    Sjipning med flow henviser til, at træningen forløber i en flydende 

    non-stop strøm fra opvarmning til nedvarmning.  

 

    Ordet flow henviser også til, at der bør være balance mellem  

    udfordringen og ens kompetencer, så man oplever at sjipningen er 

    på det rigtige niveau og tiden flyver afsted. 

 

    For sjppeundervisere, der underviser i sjipning for hold, er det  

    væsentligt at differentere øvelser og træning til hver enkelt deltager. 

    Eksempelvis ved at være i løbende dialog om sjipningen.
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Fitness Sjipning 
 

Intensitet og kalorieforbrænding i fitness sjipning afhænger overordnet af følgende: 

 

• Kroppens vægt  

Kan reguleres under træningen til tungere vægt vha. vægtvest eller tungere sko. 

Kan ændres til lettere vægt … via vægttab (fedttab) ovre tid. 

 

• Tovets vægt  

Tove kan være i plastik, nylon, læder eller metal. 

 

• Hoppe hastighed 

Hoppe hastighed svarer normalt til antal tov svingninger per minut, typisk  

omkring 120-140 – med udsving fra 90-180 – sving per minut. 

Man kan hoppe a tempo, samme hastighed som tovsvingninger, eller hurtigere  

eller langsommere end man svinger tovet, halvt tempo eller dobbelt tempo. 

 

• Hoppe højde  

Antal centimeter, man hopper over gulvet; bevægelse i lodret plan. 

Hoppehøjde skal generelt ikke være ret høj med mindre man laver variationer. 

 

• Hoppe 'længde' 

Forflytning eller bevægelse hen over gulvet, i horisontal plan, under sjipningen. 

Atypisk i motionssjipning, men populært i rope skipping og Jump Rope Fitness. 

 

• Hoppe stil (bevægelseskvalitet) 

Er bevægelserne store eller små? 

Er bevægelserne hurtige eller langsomme? 

Er bevægelserne lette eller tunge? 

Er bevægelserne sjuskede (forhåbentlig ikke) eller er de præcise og markerede med 

fuld kontrol over alle dele af bevægelsen fra top til tå? 
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Kapitel 2 | Valg af Det Rigtige Tov 
 

Et tov er bare et tov? Nej, det er det ikke. Der er mange forskellige typer af sjippetove, så 

alene det at skifte tov vil ændre din sjippetræning markant.  

 

Sjippetovene findes i et utal af former, størrelser, vægtklasser, længder og farver og i 

bomuld, læder, plastic og metal med håndtag af træ eller plastic.  

Prisen varierer fra 50-250 DKK. 

 

Min personlige tov præference til Jump Rope Fitness er et 'speed rope', et letvægtstov, 

men jeg bruger mange forskellige tove, også med vægt, som variation. 
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Tov Type 
 

Perletove 

Tove med plastic perler spundet på et tyndt nylontov. Farverigt og festligt til shows, 

demonstrationer og konkurrencer. De larmer, når perlerne rammer jorden, men det kan 

være en hjælp, hvis man har problemer med at finde rytmen. 

 

Lidt vanskelige og langsomme at svinge og derfor mindre egnede til fitness sjipning. 

 

Stoftove 

Bomuldstove eller flettede reb af bomuld eller nylon tov. Nogle er uden håndtag. Tovene 

med håndtag roterer rimeligt langsomt på grund af friktionen.  

 

Stoftove og nylontove kan bruges, men ikke optimale, fordi de er vanskeligere og 

langsomme at svinge og derfor knapt så motiverende til fitness sjipning. 

 

Lædertove 

Lædertove med træ- eller plastikhåndtag. De er ret tunge og relativt hurtige. Nogle 

lædertove har dog en tendens til at sno sig, hvilket kan irritere håndleddene. 

 

Da de er tunge, er de vanskeligere at svinge, og det kan gøre ondt, hvis man får et svirp. 

Lædertove er ikke optimale for begyndere. 

Lædertove giver på grund af tyngden udfordring for øvede og er velegnede til at skabe 

variation i træning. 

 

Bemærk, at lædertove kan krympe lidt, hvis de bliver våde. 

 




