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Velkommen til: 

Synkrosektionens områdemøde, 

søndag den 29. april 2012 kl.09.00 
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      Dagsorden 

 

1. Valg af dirigent 

2. Synkrosektionens beretning 

3. Drøftelse af målsætning og handleplan for sektionen 

4. Orientering om sektionens budget 

5. Behandling af indkomne forslag 

Se bilag. 

 

6. Øvrige emner til drøftelse 

7. Valg af sektionsleder (vælges for to år i ulige år) 

8. Valg af øvrige medlemmer til sektionens ledelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

3 

 

 
 

 
Synkrosektionen består af: 

 
Helle Birte Jensen (sektionsleder) 

Elisabeth Jauss (dommer) 
Lene Brink Magnussen (medlem) 

Ann-Marie Husted Malby (medlem) 
Sidsel Homann (medlem) 

Pusle Veng (medlem) 
 
 

SEKTIONENS BERETNING 
 

2011 var et begivenhedsrigt år for dansk synkrosvømning. For første gang siden 2003 
opnåedes deltagerkravet til EJM. Samtidig opnåede dansk synkro for første gang siden 
90’erne, at få en dommer forfremmet til FINAs B-liste. Synkro er i stadig løbende udvikling 
på klubniveau. Der arbejdes stadig på at udvide bredden i synkro – særligt i form af, at få 
flere klubber til at udbyde synkro.  
 
Satsningen på deltagelse i EJM 2011 gav pote, og Mia Heide opnåede deltagerkravet på 
70 point. Desværre glippede timingen, og det blev ikke til en toppræstation fra Mia. 
Samtidig oplevede vi, at tilbagemeldingen til dommerne var, at de dømte til ulempe for nye 
lande. I den sammenhæng må det antages, at resultatet kunne være blevet bedre.  
Juniorlandsholdet nåede virkelig langt med Leilani Torres på landstrænerposten. Den nye 
træning har givet et løft til juniorpigerne, og en ny koreografi er et frisk pust, som allerede 
har sat sine spor i dansk synkro. Leilani er desværre ikke længere i landet, hvorfor 
Elisabeth Jauss og Mia Heide overtog juniorerne i efteråret. Elisabeth og Mia har givet de 
mange nye piger på holdet ny gejst og masser af inspiration.  
 
I 2011 etableredes et seniorlandshold. Landsholdet samlede svømmere på 18 år og 
derover og gav et stort pust til de klubber, som havde svømmere på holdet.  
Elisabeth Jauss opnåede i 2011 den 4. ud af 4 kvalificerende evalueringer, der skal til for 
at rykke op i FINAs dommerlister, og få mulighed for at dømme ved de internationale 
konkurrencer. Placeringen af dansk synkrosvømning, også på dommerstolene, betyder 
bedre evalueringer til pigerne ved de hjemlige stævner, bedre muligheder for at hente 
international inspiration hjem, samt bedre placeringer for pigerne ved internationale 
stævner. Dermed er Elisabeth kvalificeret til at dømme til OL-kvalifikationsstævnet og til 
EM.  
 

Årets stævner 
 
ABCD 
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Det første stævne i 2011 var ABCD, som blev afholdt i Odense. I D-rækken stillede 25 
svømmere op. Nikita Halkjær og Tilde Nielsen fra Hobro vandt duetkonkurrencen foran to 
duetter fra Thisted. Holdet fra Hobro vandt holdkonkurrencen foran Kalundborg.  
I C-rækken svømmede 23 piger med hele 5 soloer, 8 duetter og 1 hold. Solokonkurrencen 
blev vundet af Hannah Brødsgaard, Hobro, foran Lea Wogth, Kalundborg og Louise 
Andersen, Hobro. Duetkonkurrencen blev vundet suverænt af Mette Aagaard og Line 
Refer fra Odense foran Miriam Jensen og Louise Steffensen, også fra Odense, og Mille og 
Cecilie Kristensen fra Hobro. Odense vandt holdkonkurrencen.  
I B-rækken var der 20 svømmere, 7 soloer og 6 duetter. Solokonkurrencen blev vundet af 
Iben Graakjær fra Odense foran Asta Bau, GI40Hermes, og Kathrine Rediin fra Silkeborg. 
Eva Mattesen og Rebecca Jensen fra Silkeborg vandt duetkonkurrencen foran Signe 
Kristiansen og Sofie Christensen, også Silkeborg, og Pernille Momsen og Thea Mathieu 
fra Thisted.  
I A-rækken svømmede 13 svømmere – 6 soloer, 4 duetter og 1 hold. Solokonkurrencen 
blev vundet af Kathrine Sørensen fra Silkeborg foran Sofie Magnussen fra Odense og 
Julie Pedersen fra Thisted. Duetkonkurrencen blev vundet af Sofie Magnussen og Tine 
Graakjær fra Odense foran Mia Carøe og Amalie Kristensen fra Hobro og Ann Lorenzen 
og Kristine Kold - også fra Hobro. Hobro vandt holdkonkurrencen uden konkurrence.  
Kombineret hold blev vundet af Silkeborg uden konkurrence, mens de eneste deltagere i 
Eliterækken var Mia Heide fra Kalundborg i solo og Leah Stavenhagen og Ann-Marie 
Malby fra GI40Hermes i duet. 
 
DM 
DM 2011 var et stort tilløbsstykke. Der var 5 tekniske soloer og 7 frie soloer. Mia Heide, 
Kalundborg vandt teknisk solo foran Henrieta Borovska, GI40Hermes og Julie Pedersen, 
Thisted. Henrieta Borovska vandt fri solo foran Mia Heide og Sofie Brink Magnussen, 
Odense. Samlet blev Mia Heide dansk mester i solo foran Henrieta Borovska og Julie 
Pedersen. Årets danske mestre i duet blev Henrieta Borovska og Leah Stavenhagen, 
GI40Hermes foran Sofie Magnussen og Tine Graakjær fra Odense. Mai og Anastasia Dahl 
fra GI40Hermes vandt bronze i fri duet. 3 hold stillede op i frit hold, men kun Odense 
stillede op i teknisk hold, hvorfor de også løb med titlen som danske mestre i hold. 
Kalundborg vandt 2. plads i frit hold, mens Hobro tog bronzen. I kombineret hold vandt 
GI40Hermes foran Silkeborg 
 
DJM 
Årets danske juniormesterskaber havde 13 deltagere. I solokonkurrencen vandt Mia 
Heide, Kalundborg en flot førsteplads og viste, at hun til stadighed forbedrer sig. 2. 
pladsen gik sikkert til Kathrine Sørensen, Silkeborg foran Rikke Andersen, Odense. 
Duetkonkurrencen blev klart vundet af Amalie Kristensen og Mia Carøe fra Hobro foran 
Asta Bau og Nadia Boudija fra GI40Hermes og Pernille Momsen og Thea Mathieu fra 
Thisted.  
 
DÅM 
Årgangsgruppen 13-15 havde 20 deltagere. Af de 9 soloer vandt Zina Hameed, Lyseng, 
foran Kathrine Rediin og Rebecca Hangaard, begge fra Silkeborg. I duetkonkurrencen var 
der 7 deltagere. Her blev konkurrencen vundet af Amalie Ø. Kristensen og Mia Carøe fra 
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Hobro foran Sofie Christensen og Signe Kristiansen fra Silkeborg. Bronze gik til Rebecca 
Jensen og Eva Mattesen fra Silkeborg. Der var 2 hold i holdkonkurrencen, hvor 
GI40Hermes vandt over Odense.  
I årgangsgruppen 12 år og yngre svømmede 19 svømmere – 8 soloer, 8 duetter og 2 hold. 
Her vandt Emma Stavenhagen, GI40Hermes, solokonkurrencen foran Lea Wogth fra 
Kalundborg og Freia Restorff fra GI40Hermes. I duet vandt Kalundborg, mens sølv gik til 
Hobro og bronze til Thisted. Cecilie, Cecilie, Mille og Julie fra Hobro vandt 
holdkonkurrencen foran Hobros andet hold.  
 
Gravgaard match 
I oktober afholdtes traditionen tro figurstævnet Gravgaard match i Kalundborg. Stævnet 
gav pigerne god udfordring med nye figurer. A-konkurrencen blev vundet af Sofie Brink 
Magnussen fra Odense, mens Rikke Andersen ligeledes fra Odense vandt B-
konkurrencen.  
 
Øst- og Vestdanske Mesterskaber 
I november afholdtes de to stævner med flot synkro og mange deltagere, som lover godt 
for de kommende generationer af dansk synkrosvømning.  
 
NJM 
Mia Heide og Kathrine Sørensen deltog i NJM i Finland. De fik en flot 3. plads i duet, og en 
3. og 6. plads i solo.  
Landsholdene deltog i de åbne svenske junior- og seniormesterskaber med fine 
placeringer til følge.  

 
 

 

BILAG TIL PUNKT 5. INDKOMNE FORSLAG: 
 
 

Emne Mester-
skabs-
bestem-
melserne 

Nuværende Ændringsforslag 

Startpenge til 
stævner 
forhøjes 

 

Fastsættes 
af 
sektionen 

(02.00 § 3,  
03.00 § 3, 
04.00 § 3) 

Figurer  55,00 kr. 
Solo 110,00 kr. 
Duet/trio 220,00 kr. 

Hold 330,00 kr. 
Kombineret 330,00 kr.  

Startpenge for stævner 
har ikke været forhøjet i 
mange år og sektionen 

foreslår derfor en 
forhøjelse til med ca. 10 
%: 
Figurer  60,00 kr. 
Solo 120,00 kr. 
Duet/trio 240,00 kr. 
Hold 360,00 kr. 
Kombineret 360,00 kr. 
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Combi til alle 
stævner 
henholdsvis 
junior, senior  

07.00 
ABCDE 
 

Generelle regler: 
Der konkurreres i HOLD 
(4-8 deltagere), 
DUO/TRIO (2-3 deltagere) 
og SOLO.  

Generelle regler: 
Der konkurreres i 
KOMBINERET HOLD, 
HOLD (4-8 deltagere), 
DUO/TRIO (2-3 deltagere) 
og SOLO.  

 
 


