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Dagsorden for områdemødet er:  

 

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  

Vælges i lige år. 

8. Eventuelt valg af øvrige medlemmer til sektionen  

Lene Brink Magnussen afgår efter tur og er villig til genvalg.  

Dorte Stautz Hansen afgår efter tur og er villig til genvalg.  

Mette Rasmussen afgår efter tur og er villig til genvalg. 

9. Eventuelt  
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2. Sektionslederens beretning 2014 

2014 var endnu et år med fremgang i medlemstallet i dansk synkro. Gladsaxe og Slangerup 
har startet rene synkrohold op, mens synkro flere steder inddrages i undervisningen på 
forskellige niveauer i svømmeskolen/teen-tilbuddene. Set ud fra sportspolitikken går det derfor 
pænt fremad for synkro i Danmark.  
 
Sektionen har også i 2014 prioriteret at bruge kræfter på at gøre sporten mere kendt. En flot 
fælles indsats satte synkro på programmet på 25 aquacamps henover sommeren og har 
derigennem eksponeret sporten for omkring 1000 børn. Vi fik rigtig mange af vores store piger 
i gang som undervisere og ambassadører for sporten.  
 
Årets stævner viste ligeledes en fin udvikling i bredden i synkro, hvor mange nye svømmere er 
kommet til. Det lykkes stadig at fastholde svømmerne på et vist niveau. Det betyder mange 
deltagere i de yngre årgangsrækker, til ABCD og vest-/østdanske mesterskaber. Også den 
nye tradition med at holde fælles træningssamling for hele synkro Danmark blev videreført i 
meget fine rammer hos Hobro Svømmeklub. 
 
Synkros største udfordring er stadig fastholdelse af de ældre svømmere, som driver sporten 
videre, tiltrækker nye, yngre svømmere og danner rekrutteringsgrundlag for trænere. Heller 
ikke i 2014 lykkedes det at stable et godt tilbud på benene, hvorfor vi desværre har set alt for 
mange af de ældre svømmere indstille karrieren. 
 
Også i 2014 satte årets stævner deltagerrekorder. ABCDE i Thisted var som altid årets største 
stævne med 80 svømmere i vandet. DM 2014 i Silkeborg blev et tilløbsstykke uden lige med 
hele 10 soloer, 10 duetter, 3 hold og 5 kombihold. Året sluttede med østdanske og Vestdanske 
mesterskaber d. 22/11, hvor 100 svømmere dystede på samme dag.  
 
 
 


