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Referat synkro områdemøde 
Dato: 27. april 2014 

Mødetidspunkt: 10.00-13.00 

Mødested: Scandic Kolding 

Deltagere: Mette Rasmussen, Lene Brink Magnussen, Sofie Brink Magnussen, Vivi Kristiansen, Dorte Stautz 
Hansen, Helle Birte Jensen, Sidsel Homann, Sara Nielsen, Lisbeth Petersen, Sanne Kristensen, Danielle Keller, 
Anna Jørgensen 

Inviterede:  

Afbud:  

Beslutningsnotat: Anna Jørgensen 

E-mail til:  
Nr. Punkt Underpunkt Kommentar Status på punktet 
1. 
 
 
 

Valg af dirigent  Helle Birte Jensen blev valgt som dirigent  

2. Sektionslederens 
beretning 

Beretning er vedhæftet 
referatet 

Yderligere kommentarer: 
- Sidsel Homann kommenterede på beretningen, at Svømmeklubben 

Vandhalla som var nævnt i beretningen er en spændende og ny 
platform for synkro – en ny måde at integrere synkro på, på tværs af 
en klub. 

- Synkrosektionen mangler tal fra medlemsregistreringen på synkro 
 
Beretningen blev taget til efterretning 

 

3. Drøftelse af mål med 
tilhørende 
handleplaner for 
sektionen 

 Tre punkter i handleplanen: 
 
Fastholdelse: 
Der skal være fokus på at få flere klubber og flere piger til at dyrke synkro: 

- F.eks. i form af reelle synkro hold eller som en integreret del af hold 
i svømmeskolen 

- Der skal skabes opmærksomhed om synkro 
- Brug konsulenterne i SVØM til at skabe kontakt til klubberne. De 

kan informere, når de er på klubbesøg – konsulenterne skal bare 

 
 
 
Sektionen arbejder videre med de 
forslag, der er kommet ind på 
områdemødet 
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klædes bedre på i forhold til synkro 
- Der skal tænkes alternative tanker om hvordan synkro kan udvikles, 

så det kan implementeres i svømmeskolen i klubberne 
- Inspirationsdage kan være en mulighed for at vise synkro frem 
- Det nye stævnekoncept i Region Midt kommer til at holde et stævne 

med synkro som en del af det 
 

Ideer til fastholdelse af de ”gamle” udøvere 
- Fælles træningslejre  
- Deltagelse i et udenlandsk stævne, hvor egen klub repræsenteres, 

men i en fælles gruppe med en eller to fælles trænere og dommere. 
- Mulighed for at deltage i træninger i andre lande, f.eks. Tyskland 

eller Spanien  
- Klubbytte: at nogle piger ”bytter klub” nogle gange om året 
- Danielle Keller kommenterede: er pigerne blevet spurgt om hvad de 

gerne vil? 
- Hvilken gruppe er det, der skal fastholdes? Er det dem, der stadig 

går til synkro eller er det dem, vi risikerer at miste? 
- Ide: udtagelse på baggrund af et stævne – gulerod: en til to 

fællestræninger med hjemmeserier og derefter udenlandsstævne 
 
 
Den nye Fina bog skal udbredes: 

- Kombineret træner og dommer kursus afholdes i august 
 
 

 
- Der skal laves en oversigt over de mest udbredte fejl, der ses ved 

hvert stævne. Klubberne skal efterfølgende informeres. Når alle 
stævner er afholdt, og oversigterne er lavet, skal det diskuteres på 
et dommermøde. 

 
Kommunikationen mellem synkro sektionen og SVØM skal optimeres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lene Brink Magnussen sørger for 
at finde sted og dato sammen med 
Elisabeth Jauss 
 
Dorthe Stautz Hansen sørger for 
at få det samlet og sendt ud til 
klubberne. 
 
 
Ønske: Der skal findes en 
kontaktperson (måske blandt 
konsulenterne) i forhold til at få 
informationen ud til klubberne 
 

4. Orientering om 
sektionens økonomi 

 30.000 kroner i grundtilskud 
Udover det, søges der midler til aktiviteter 
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Underskuddet, der er blevet opbygget de sidste år er blevet betalt ud 
 
Der er et endeligt overskud på 20.000 kroner i 2013 
 
Fremadrettet skal det overvejes hvad pengene bruges på, så de bliver brugt 
bedst muligt 
 
Sidste år fik synkro først et svar i forhold til ansøgningen til udviklingspuljen i 
december. Det var for sent. 
 
Lene Brink Magnussen kommenterede på, at det ofte føles som om SVØM 
ikke synes synkro ”er noget”.  
Danielle kommenterede på, at bestyrelsen kræver flere breddeaktiviteter og 
flere medlemmer i synkrosektionen – derfor disse krav og restriktioner fra 
deres side. 
Sidsel: synkro har gjort en stor indsats, det skal anerkendes i bestyrelsen. 
Især at tre klubber nu har startet synkro op inden for det sidste år. 
 
 

5. Behandling af 
indkomne forslag 

Forslag til ændring af 
mesterskabsbestemmer 
fra OSLF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forslaget er vedhæftet 
Nålene skal ajourføres i forhold til det, der bliver set ude i hallerne. Det skal 
være en motivationsfaktor for svømmerne at få nålene. Lige nu er det for 
svært for svømmerne  
Jernnål: kravet skal nedsættes fra 45 til 43 point  
 
 
 
Guldnål: Kravet skal nedsættes fra 65 point til 62 eller 63 point 
 
 
Elitemærke: kravet sænkes tillige 
 
 
 
 
 
 
 

Jernnål: forslaget vedtages 
 
Tekst omkring figurer i henhold til 
Finas regler slettes for så vidt 
angår jernnål 
 
 
 
Guldnål: Forslaget vedtages til 63 
point 
 
Elitemærke: 80 point til et stævne, 
73 point ved tre stævner, 70 point 
ved tre på hinanden følgende 
stævner, 70 point ved seks 
stævner uanset rækkefølgen 
 
Kravene træder i kraft pr. 27. april 
2014 
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Forslag til ændring af 
mesterskabsbestemmels
er fra Lyseng 
Svømmeklub 
 
Forslag til ændring af 
mesterskabsbestemmels
er fra Thisted 

 
 
 
 
Forslaget er vedhæftet 
 
 
 
 
Forslag er vedhæftet 

 
Sidsel Homann retter kravene til 
 
 
Forslaget er vedtaget. Det sker 
ved alle de stævner, hvor kombi er 
til stede.  
 
Vestdanske afholdes som 
Østdanske og ABCD med den 
undtagelse, at svømmere med 
guldnål må stille op i A-rækken. 
Kombi er en separat konkurrence. 

6. Øvrige emner til 
drøftelse 

 Der var ingen emner til drøftelse  

7. Valg af sektionsleder Sidsel Homann afgår 
efter tur og er villig til 
genvalg 

Sidsel Homann er genvalgt  

8.  Eventuelt valg af 
øvrige medlemmer til 
sektionen 

Pusle Veng afgår efter tur 
og er villig til genvalg 
 
Elisabeth Jauss afgår 
efter tur og er villig til 
genvalg 

Pusle Veng er genvalgt 
 
 
Elisabeth Jauss er genvalgt 
 
 
Sofie Brink Magnussen er valgt ind som suppleant 

 

9. Eventuelt  Anna Jørgensen orienterede om det nye DIF projekt, og beskrev hvordan 
synkro sektionen kan være en del af udviklingen af aktiviteter til tween-delen 
 
Danielle Keller overrakte Årets synkro pris til Sidsel Homann. Stort tillykke! 
 
Mette: ønsker en ny gennemgang af hjemmesiden, da hun gerne vil gøre 
mere ved den, men ikke lige kan gennemskue hvordan man gør det. 
 
Highlight rutine som en ny mulighed: er et 2½ minuts program med nogle 
faste elementer. Det er en separat konkurrence 
 
Sofie Brink Magnussen: ved DM var der ”problemer” med hvordan der blev 
dømt.. Kan man ikke se det på videoen? 
Sidsel Homann: man kan bruge videoen til at afvise en straf ved at kigge på 

 
 
 
 
 
Den lokale konsulent kontaktes for 
hjælp 
 
Det afventes om der er nogen, der 
har interesse for det til stævnerne. 
 
Dette skal med på dommerkurset, 
så alle er up to date 
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videoen, ikke til at se om det, der er blevet set af dommerne er rigtigt. 
Sofie Brink Magnussen: var ikke klar over hvordan der var blevet dømt. 
Helle Birte Jensen: det er svært at være dommer. Vi skal have dommere 
bedre klædt på 
Sidsel: det skal være de tekniske kontrollanter, der er erfarne, så der ikke 
bliver tvivl 
Lene Brink Magnussen: kan man filme og lave en tidsramme for hvornår 
man senest må se efter om der er dømt rigtigt/hvis man er i tvivl? 
Sidsel Homann: vi skal passe på hvordan vi bruger videoerne for at 
underkende hinanden 
 
Mette Rasmussen: kan der laves noget landsdækkende materiale til 
dommerne og trænerne om hvad elementerne indeholder? Så der ikke er 
nogen, der er i tvivl. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dorthe Stautz Hansen sørger for 
at det bliver lavet 
 

 


