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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  

Forslag fra Thisted Svømmeklub, Mesterskabsbestemmelse for Synkro 

Forslag fra Lyseng Svømmeklub, Mesterskabsbestemmelse for Synkro – DM discipliner 

Forslag fra Hovedstadens Svømmeklub, Duo-Trio til DJM 

Forslag fra OSLF, Antal Dommere 

Forslag fra OSLF, Tekniske elementer 

Forslag fra OSLF, Deadline Resultatlister 

 

6. Øvrige emner til drøftelse  

 

7. Valg af sektionsleder  

Sektionslederen vælges i lige år for en toårig periode 

Sidsel Homann afgår efter tur. 

 

8. Eventuelt valg af øvrige medlemmer til sektionen  

Pusle Veng afgår efter tur og er ikke villig til genvalg. 

Elisabeth Jauss afgår efter tur. 

 

9. Eventuelt  
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2. Sektionslederens beretning  

2015 var endnu et år med fremgang i medlemstallet i dansk synkro. Synkro er etableret i både 
Gladsaxe og Slangerup, men desværre lukket igen i Nord. I Gladsaxe er der samlet rigtig 
mange svømmere, og de er nået et højt sportsligt niveau på meget kort tid. Der er stadig flere 
klubber, der har inddraget synkro i undervisningen på forskellige niveauer i 
svømmeskolen/teen-tilbuddene. Set ud fra sportspolitikken går det derfor stadig pænt fremad 
for synkro i Danmark.  
 
Der er også gjort en flot indsats for at gøre sporten mere kendt i 2015. Synkro er på 
programmet til AquaCamps i rigtig mange klubber, og det har aktiveret en del af de ældre 
svømmere. Der har også været en del svømmere med i tv-programmet ”Den 5. halvleg” på 
Kanal 5.  
 
Stævnerne i 2015 viste ligeledes en fin udvikling i bredden i synkro, hvor mange nye 
svømmere er kommet til. Det lykkes stadig at fastholde svømmerne op til et vist niveau. Det 
betyder mange deltagere i de yngre årgangsrækker, til ABCD og vest-/østdanske 
mesterskaber.  
 
Synkros største udfordring er stadig fastholdelse af de ældre svømmere, som driver sporten 
videre, tiltrækker nye, yngre svømmere og danner rekrutteringsgrundlag for trænere. I 2015 
lykkedes det at få etableret et tilbud til de ældre, dygtigere svømmere i form af en fælles, 
klubfinansieret rejse til svenske åben årgangsmesterskaber i Stockholm.  
 
Også i 2015 satte årets stævner deltagerrekorder. ABCDE i Odense var som altid årets 
største stævne med 105 svømmere i vandet – mod 80 svømmere i 2014. Synkroåret sluttede 
med Østdanske- og Vestdanske Mesterskaber d. 21/11, hvor 130 svømmere dystede på 
samme dag – i 2014 deltog 100 svømmere. 

 


