
  

PRESSEMEDDELELSE LANDSHOLDET I SCOOT AUGUST 2020  

KOM TIL PRESSEMØDE OG OPVISNING SØNDAG  

d. 30. August i Urban Streetzone i Brande kl 13-14. 

Adresse: Mylius-Erichsensvej 93, 7330 Brande 

OBS. Grundet Corona, ønskes om muligt en tilbagemelding om man kommer. 

Man bedes huske at afspritte ved ankomst, holde afstand og huske på at tage forholdsregler 
til Covid19 situationen. 

Til dette pressemøde vil I se riderne i action og møde alle de nye landsholdskørere. Træner 
og manager vil også være til stedet for at kunne svare på spørgsmål og stille op til 

interviews. 

NB. Landsholdet har underskrevet og accepteret deltagelse i medier, både med billeder og video.  
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INVITATION 

Kære alle! 

Vi inviterer hermed officielt forældre, presse og interesserede til fremvisning af 
Danmarks første landshold i løbehjul.  

Det er med stor glæde og entusiasme at kunne meddele, at vi endelig har et 
landshold i en af Danmarks hurtigst voksende ekstrem sport. Under DIF og 
RullesportDanmark har sportskomiteen for Scoot arbejdet målrettet hen mod at 
skabe det første officielle landshold i Scoot. Der er stor opbakning. 2 af Danmarks 
efterskoler hvor man har løbehjul på linjefag eller valgfag er med helt fremme når det 
gælder samarbejdet omkring de unge håbefulde ridere.  
Nu, efter mange måneders forberedelse og arbejde, har vi udvalgt 26 af Danmarks 
bedste atleter inden for sporten, som for første gang samles til en træningsweekend. 
Den første træningslejr afholdes på Vesterlund efterskole med nogle af deres 
dygtige instruktører og ligeledes er det allerede nu besluttet at vores næste samling 
med stor sandsynlighed kommer til at foregå på Tjele efterskole som har sine egne 
skatebaner. Begge efterskoler ligger i Midtjylland. 
Atleterne i sporten har i mange år manglet et mål at sigte efter på elite plan, uden 
kommerciel opbakning. Dette er nu tilbudt, og mange har allerede vist interesse, 
TAK! Alene dette år, har scoot fordoblet antal medlemmer siden sidste år, i 
foreningerne.  

Vi har rigtig mange talentfulde kørere i Danmark og Scoot er på vej frem med høj 
hastighed i udlandet, som en større anerkendt rullesport. Eliten i scoot har længe 
haft en forholdsvis kort interesse inden for sporten bla. pga manglende muligheder 
og mål. Derfor har vi i komitéen i scoot besluttet at tiden var inde til, at der skulle 
oprettes dette landshold, som skulle være i stand til at give de unge og motiverede 
et skub videre mod det professionelle aspekt af sporten. I Danmark og i udlandet er 
sporten meget præget af kommercielle hold og ikke foreningshold som vi kender det 
fra andre sportsgrene.Netop derfor er et landshold vigtigt, da det kan samle 
talentfulde unge på tværs af kommercielle partnerskaber. Antallet af medlemmer i 
de 7 foreninger er fordoblet bare sidste år og der er 3 nye foreninger på vej ind 
under Rullesport Danmark. Så i komiteen ligger der et stort benarbejde i at få 
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klargjort foreningerne i Danmark til at imødekomme alle de unge der søger denne 
sport,.  

Sporten er en stor og god konkurrent til de sportsgrene vi allerede kender. Sporten 
er kendt for at være meget rummelig, udviklende og har et unikt fællesskab. Vi vil 
med landsholdet forsøge at træne eliten op til de store internationale konkurrencer 
som EM og VM, samt arbejde på faste træningsprogrammer, sundhed, fællesskab 
og derudover lære eliten i, hvordan man bedst muligt deler sine kompetencer til 
eksempelvis undervisning. En af vores store visioner med landsholdet er også at 
synliggøre og øge populariteten i sporten, så vi nu kan blive endnu flere om at dyrke 
denne fantastiske usammenlignelige sport, og forhåbentligvis kan sporten også blive 
en anerkendt sport på OL skemaet. (vi har valgt ubz fordi)? 

Selvom Scoot i Danmark er en forholdsvis ny sportsgren, så har Bastian været med 
fra start, hvor der kun var få faciliteter rundt om . Dengang var det mere en 
gadeidræt. Det er det stadigvæk i dag, men sporten har udviklet sig hastigt til at 
man træner og kører løb på store ramper med mange tekniske og svære øvelser og 
kørsel på store ramper med ”saltoer” og skruer og mange store ”stunts” som alle har 
et navn. Der køres store internationale konkurrencer i hele verden. Sidste år blev VM 
afholdt i Barcelona under World Skate, hvor vi havde 2 danske ”ridere” med helt til 
semifinalerne i den sværeste gruppe og finalen i ungdom under 14 år. I Australien er 
Scoot en af de 3 mest populære sportsgrene og globalt er sportens omfang stadig 
stigende! 

Komitéen i scoot har besluttet at tiden var inde til, at der skulle oprettes et landshold, 
som kunne være i stand til at give de unge og motiverede et skub videre mod det 
professionelle aspekt af sporten. Vi vil med landsholdet forsøge at træne eliten op til 
de store internationale konkurrencer som EM og VM, samt arbejde på faste 
træningsprogrammer, sundhed, fællesskab og derudover lære eliten i hvordan man 
bedst muligt lærer fra sig til eksempelvis undervisning. Et af vores store visioner 
med landsholdet er også at synliggøre og øge populariteten i sporten, så vi kan blive 
endnu flere om at dyrke denne fantastiske usammenlignelige sport og 
forhåbentligvis, kan sporten også blive en anerkendt sport på OL skemaet, ligesom 
skateboard lige er blevet det. 
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Offentliggørelse af landsholdstruppen 2020/2021 

Hjalte Langebek Hansen Simon Jensen Jeppe Nielsen  
Mathias Jensen Simon Jeberg Frederik Søndergaard  
Kristian Madsen Nis Andersen Alexander Cortsen  
Victor Christensen  Jonas Kristensen Asger Mølgaard  
Cathrine Thomasen Urban Kjær Rørdam Orla Kellenberger  
Kasper Juhl Oscar Storm Saanjh Ruben  
Joshua Hjorth Aksel Petersen Simon Jonson  
Jonas Munksgaard Emil Nordqvist Gabriel Schwietz  
Julius Nymann Anton Lind Elliot Vinsbøl  

 

 

 

Vedhæftet video fra DM 2020 i Brande 

https://www.youtube.com/watch?v=LJlYVYVyBx4&t=33s 

Video fra presse de seneste mdr af 2 af Landsholdets eliteridere: 

https://www.tv2lorry.dk/de-ukendte-danmarksmestre/stjernefro-pa-lobehjul-gar-i-li
vets-skole 

https://www.tv2east.dk/soroe/jonas-kaemper-med-adhd-loebehjul-blev-hans-friru
m 

Video fra Urban StreetZone: 

https://www.dgi.dk/samarbejd/artikler/vi-har-skabt-rammer-for-en-rammeloes-spor
t 

 
For spørgsmål og mere information, kontakt venligst Landstræneren Bastian Mullins 
på bastian@rullesport.dk eller på telefon +22934674 
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https://www.facebook.com/hjalte.langebekhansen
https://www.youtube.com/watch?v=LJlYVYVyBx4&t=33s
https://www.tv2lorry.dk/de-ukendte-danmarksmestre/stjernefro-pa-lobehjul-gar-i-livets-skole
https://www.tv2lorry.dk/de-ukendte-danmarksmestre/stjernefro-pa-lobehjul-gar-i-livets-skole
https://www.tv2east.dk/soroe/jonas-kaemper-med-adhd-loebehjul-blev-hans-frirum
https://www.tv2east.dk/soroe/jonas-kaemper-med-adhd-loebehjul-blev-hans-frirum
https://www.dgi.dk/samarbejd/artikler/vi-har-skabt-rammer-for-en-rammeloes-sport
https://www.dgi.dk/samarbejd/artikler/vi-har-skabt-rammer-for-en-rammeloes-sport



