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Synkro Sektionen 

Dialogmøde 2017 

Dato: 29. april 2017 

Mødetidspunkt: 13.00-15.00 

Mødested: Scandic Hotel Horsens 

Deltagere: Sissel Homann (Lyseng + Silkeborg), Mette Rasmussen (Thisted), Dorte Hansen (JGI-swim), Simone Andersen (Hobro), Louise Andersen (Hobro), 
Cecilie Højmark (Hobro), Lene Magnussen (H2Odense), Sofie Brink Magnussen (H2Odense), Marie Korsholm (Thisted) 

Inviterede:  

Afbud:  

Referent: Anna Jørgensen (AJ) 

 

 
Nr. Punkt + evt. underpunkt Kommentar Status på punktet 

1 Gennemgang af 
Generalforsamlingen samt 
introduktion til mødet 

Sissel Homann startede med at fortælle om at de nye vedtægtsændringer blev vedtaget på 
Generalforsamlingen.  
 
Der skal nu kigges fremad, og udarbejdes en plan for hvordan synkro skal arbejde 
fremadrettet, samt hvordan en ny forretningsorden kan se ud.  

 

2 Fremtidig organisering Forslag til hvordan synkro kan organisere sig fremadrettet: 
Der skal stadig være en leder og et forum, hvor der kan drøftes problemstillinger, projekter 
mm. 
Der skal være et aktivitetsudvalg, der kan danne ramme for hvad, der kan ske udover daglig 
drift og stævner.  
En del af den nye plan skal være fastholdelse af svømmere.  
Der skal udarbejdes en liste over de instruktører, der vil kunne bruges til at undervise på 
Svømningens Grunduddannelse og lignende. 
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Synkro udvalget skal arbejde på at sprede budskabet om, at synkro udvalget eksisterer og 
afholder et årligt møde på SVØMs generalforsamling.  
Mentor ordning, til nye synkro klubber.  
Arbejdsopgaverne for udvalget skal defineres, så de er mere klare. 
Mødet på Generalforsamlingen skal bibeholdes, for at tale om regler, retningslinjer mm. Det 
er vigtigt, at synkro er en del af SVØM.  
 
Dorte Hansen kom med et forslag til hvordan udvalget kan organisere sig. Hun arbejder 
videre på modellen for hvordan synkro kan organisere sig. 
 
Synkro har et mål om 500 medlemmer i 2020 og 1000 medlemmer i 2025 
 

3 ”Svøm sammen svøm synkro” Synkro vil gerne udarbejde et forløb, der kan resultere i flere klubber med synkro og flere 
deltagere i sporten. Synkro er blevet inspireret af ”Ta’ Springet” med udgangspunkt i synkros 
tidligere startpakke til dette projekt. 
 
Projektet skal vise, hvad synkro kan byde ind med i svømmeklubben, og være med til at 
udvikle klubben. 
Projektet skal hjælpe klubberne med at starte synkro op.  
 
Reklame for projektet 
Projektet skal starte op i foråret 2018, så synkro vil gerne reklamere for det til EM i december. 
Gerne som ved EM i 2013, hvor synkro havde en stand på arrangement for klubber. 
 

 

4 ”Synkroniade” Synkroniade er en ny ide, der skal mine om det træningslejrkoncept, som allerede har kørt 
som en del af synkro. Det skal være en weekend, hvor aktiviteten kan placeres hos en klub, 
der endnu ikke udbyder synkro.  
Derudover skal klubber uden synkro inviteres, så de kan ”snuse” til synkro og dermed blive 
inspireret til at starte det op.  
Weekenden skal stadig være træningslejr for de klubber, der har synkro på programmet.  

 

5 Reklame for synkro Synkro har et landsdelshold i Jylland, som gerne vil ud og opvise og have en træning 
samtidig med. Det kunne f.eks. være til et jubilæum, klubmesterskab osv.  
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Der bliver udarbejdet reklame synkroopvisninger og synkro generelt, som skal bruges til 
Trygfonden Christiansborg Rundt. Der udarbejdes også materiale, som kan deles ud til 
klubber. 
 
Der skal oprettes en Facebook side, hvor synkro kan dele gode historier, nyheder og andet. 
 
Reklame kunne også være at undervise på polterabender.  

6 Fastholdelse af svømmere Der skal arbejdes på at fastholde de ældre svømmere i synkro.  
Det kunne være sociale aktiviteter for svømmerne.  
 
Svømmerne falder fra tidligere, så der skal måske sættes ind allerede der.  
Lige nu er der omkring 20 svømmere, der er i risikogruppen for at falde fra. Synkro udvalget 
vil gerne have dem af sted til et udenlandsk stævne, som en del af fastholdelsen. Synkro har 
en opsparing, der kan bruges til dette og dermed hjælpe med at sende en dommer og en 
træner med. 
Svømmerne kan også sendes af sted på en træningslejr, som en del af planen. 

 

7 Organisering Udvalget udgøres stadig af de personer, som dannede synkro sektionen. Alle ville gerne stille 
op igen i år, så det er naturligt, at de fortsætter. 
 
Under udvalget, skal der nedsættes små udvalg/grupper, som tager sig af mere konkrete 
opgaver. 
 
Facebook: Cecilie og Louise starter en side op. 
Nye aktiviteter – Synkroniade: Der skal findes klubber i Syddanmark, der gerne vil deltage i 
denne weekend. AJ vil gerne sende info ud til klubberne, og sende følere ud i forhold til hvem 
der kunne være interesseret. Sidsel sender materiale til AJ, der kan sendes direkte videre til 
klubberne. Mia og Simone er de synkro faglige på synkroniaden.  
PR (flyers, stævnemanual mm.): Dorte 
Uddannelse – trænere, dommere og officials: Dorte 
Nye aktiviteter – ”Svøm sammen svøm synkro”: Sidsel og Dorte 
Fastholdelse: Pernille (Thisted) og Sofie (Odense) 
Drift: Udvalget 
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Dorte udarbejder et organisationsdiagram.  

8 Økonomi Synkro har en opsparing på 58.000 kr. som kan bruges til aktiviteter.  

9 Stævnestruktur Der deltog mange svømmere til ABCD. Der var desværre ikke så mange til DM. Problemet 
kan være, at stævnerne har ligget omkring konfirmationsperioden.  
 
Der er nu så mange svømmere, at der skal ændres på hvornår og hvordan stævnerne 
afholdes. Det blev udmøntet i aktivitetsplanen efterfølgende.  

 

10 Evt.  Mesterskabsbestemmelserne på hjemmesiden er ikke opdateret.  
AJ informerer MOH om det.  

 

 


