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Velkommen til: 

 

Synkrosektionens områdemøde 

Søndag den 14. april 2013 kl. 9.00 – 13.00 
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Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

2. Sektionslederens beretning 

3. Drøftelse af mål med tilhørende handleplaner for sektionen 

4. Orientering om sektionens økonomi 

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Øvrige emner til drøftelse 

7. Valg af sektionsleder 

Helle Birthe Jensen og Sidsel Homann har i løbet af året byttet plads. 

Derfor er Sidsel Homann til valg for et år og er villig til genvalg 

8. Eventuelt valg af øvrige medlemmer til sektionen 

Helle Birthe Jensen  er villig til genvalg 

Lene Brink Magnussen  er villig til genvalg 

Ann-Marie Malby Schoss  er villig til genvalg 

Elisabeth Jauss   er ikke på valg 

Pusle Veng   er ikke villig til genvalg 

Synkrosektionen indstiller Berit Langfeldt til valg 

9. Eventuelt 
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Synkrosektionen består af: 

Sidsel Homann 

Helle Birte Jensen 

Lene Brink Magnussen 

Ann-Marie Malby Schoss 

Pusle Veng 

Elisabeth Jauss 

 

 

 

 

 

Synkrosektionens beretning 

ved fungerende sektionsleder Sidsel Homann  

 

 

Synkrosportens udvikling i 2012 fokuserede på udbredelse af sporten. En ny klub er startet 

op, mens der er forberedt opstart primo 2013 i to andre. Vi glæder os meget til at blive 

flere og håber, at det vil inspirere nye klubber fremover også. Med vores startpakke 

forsøger vi at gøre opstarten så nem som mulig, og der ydes stor assistance til nye 

klubber – også på kanten. Mediedækningen af synkrosvømning ved OL har også givet 

sporten ekstra opmærksomhed, og vi håber, at der også fremover vil være anledninger til, 

at vores fantastiske sport bliver eksponeret i de landsdækkende medier.  

 

Samtidig med opstarten af nye klubber er der også et fokus på at fastholde de nuværende 

svømmere. Der blev derfor i 2012 gennemført et trænerudviklingsprojekt med en træner 

Clinic. Fokus var her på kvalitetsforbedring af den daglige træning i den enkelte klub. Alle 

klubber havde besøg af Leilani Torres, og 15 trænere samledes til en weekends træner 

Clinic. Det gav alle gode, nye indspark til planlægning og gennemførelse af træningen. 

Sektionen har samtidig haft fokus på at understøtte, at klubberne kan fastholde også de 

bedre svømmere. Disse svømmere er afgørende for at tiltrække og fastholde yngre 

svømmere, da de danner forbillede og mål for deres træning. Synkrosektionen har derfor 

tilstræbt at understøtte tilbud til disse svømmere.  

 

2012 blev også året, hvor der blev etableret en fælles træning for svømmere uden 

bronzenål – dvs. svømmere der har svømmet mindre end 2-3 år. Med stor succes tilbragte 

30 piger weekenden med Elisabeth Jauss som træner. Mon ikke det bliver en 

tilbagevendende succes. Træningssamlingen supplerer fællestræningen for de lidt 

dygtigere svømmere, der igen i år blev afholdt i Frederiks.  
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Årets stævner: 

ABCDE blev i 2012 afholdt i Silkeborg og havde et flot samlet deltagerantal på 82 

svømmere. Særligt mange svømmere stillede op i c-rækken, hvilket indikerer, at vi har 

formået at fastholde og udvikle flere af de svømmere, der startede i 2010. det var dog 

ærgerligt, at der kun var 12 svømmere i A-rækken og kun en i E-rækken. Det tyder på, at 

vi stadig er udfordret på at fastholde de dygtigere, lidt ældre svømmere.  

 

DJM og DÅM blev holdt i Thisteds lækre faciliteter. Som et forsøg havde vi flyttet DM til 

afholdelse sammen med Copenhagen Open, hvilket gav bedre tid og et bedre stævne. Der 

var så også kun 45 svømmere til stævnet, med langt flest deltagere i kategorien 13-15. 

Det er flot, at så mange svømmere formår at nå det tekniske niveau, der kræves for at 

udføre de obligatoriske figurer i 13-15 års konkurrencen. Som noget nyt gav opdeling af 

årgang/junior og senior mulighed for at stille op i junior-kombineret hold, hvilket tre klubber 

gjorde, så der var rig lejlighed til at se noget af det mere spektakulære synkro. 

 

NJM/DM/Copenhagen Open blev igen i 2012 afholdt samtidig med DM i 

konkurrencelivredning i Bellahøjbadet. Sveriges piger gjorde det rigtig flot og vandt både 

solo og duetkonkurrencerne, mens pigerne fra Norge vandt Copenhagen Open i 

kombineret hold med en superflot koreografi, der virkelig fik det bedste frem i svømmerne. 

Danske synkromestre blev i år Odense. Pokalen går til den klub, der har vundet mest til 

DM, DJM og DÅM tilsammen.  

 

Årets Gravgaard Match samlede rigtigt mange piger, særligt i gruppe B – igen et bevis på, 

at vi pt. formår at fastholde mellemgruppen af svømmere i sporten.  

 

På vegne af synkrosektionen 

 

Sidsel Homann 

Sektionsleder for synkrosektionen 

 

 


