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Referat: Synkro sektionens områdemøde 
Dato: Den 14. april 2013  

Mødetidspunkt: 10.00-12.00  

Mødested: Idrættens Hus 

Deltagere: Sidsel Homann (SH-Lyseng) – Sara Nielsen (SN-Silkeborg) –  Lene Brink Magnussen (LBM-OSLF) –  
Elisabeth Jauss (AJ-Sektionen) –  Dorthe Riget (DR-bestyrelsen) – Sanne Kristensen (SK – HSK) – Birthe 
Christiansen (BC – OSLF) – Pusle Veng (PV-Hobro SK & Nord) – Lisbeth Jensen (LJ – Kalundborg) – Siri 
Graversen (SG – Thisted) – Mia Momsen (MM – Thisted). 

Inviterede:  

Afbud: 

Beslutningsnotat: Lars Bo Larsen (LBL) 

E-mail til: Sektionen + bestyrelsen + administrationen 
Nr. Punkt Underpunkt Kommentar Status på punktet 

1. Valg af dirigent  Sidsel Homann blev valgt  

2. Beretning  Beretningen er sendt ud til deltagerne  

3. Drøftelse af 
målsætning og 
handleplan for 
sektionen  

 

 SH – berettede om den nye sportspolitik, der er udarbejdet og 
vedtaget af bestyrelsen. Synkrosektionen er blevet kategoriseret til 
at være på bredde niveau. SH redegjorde for økonomien i forhold til 
dette. Det primære mål indtil årsskiftet bliver at holde fokus på at få 
flere udøvere i forhold til antal klubber og antal udøvere i de 
eksisterende klubber. 
LBM – finder det problematisk at man skal give lods på eliten, da 
man ved at fjerne elite fokus på længere sigt også fjerner 
rekrutterings grundlaget. Det skyldes at man som oftest rekrutterer 
nye trænere blandt elite udøverne og hvis man fjerner guleroden for 
elite udøverne ved nedlæggelse af landsholds aktiviteter vil de 
nuværende eliteudøvere forsvinde ud af idrætten og man vil så få et 
mindre rekrutteringsgrundlag til at få nye trænere. 
SK og LJ påpegede muligheden for at få stablet et kursus på 
benene. SH foreslog at man hen over efteråret afviklede et 
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trænerkursus og samtidigt opfordrede hun til at man tog på 
klubbesøg hos hinanden. LBL orienterede om planerne omkring en 
ny udgave af ”Moderne svømning”. 
DR opfordrede til at man som repræsentanter for synkro hele tiden 
var ambassadører i egne og andre klubber. 
LBL orienterede om www.aquaschool.dk 
SH spurgte indtil hvordan vi får udviklet på de trænere vi har nu. 
Ligeledes spurgte hun indtil hvordan vi kommer ud og repræsentere 
sporten. LBL opfordrede til at man er opmærksom på klubbers 
jubilæer, events, klubaktiviteter med mere, hvor man kan komme ud 
og præsentere sig via opvisninger. 
SK – fortalte om mulighederne indenfor klubben og hvordan hun 
afvikler synkro camps. 
SH – vi laver en aftale med udviklingskonsulenterne i forhold til at få 
iværksat aftaler om besøg på aquacamps med mere. 
SG – forespurgte om hvor man kan se mere om Aquacamps. 
SH – spurgte indtil hvordan vi fastholder ældre svømmere indenfor 
synkro og hvad tilbyder vi dem i fremtiden. Der kan evt. laves et 
fælles opvisningshold der skal ud og præsentere synkro ved diverse 
events. SN spurgte ind til hvor meget man forpligter sig til hvis man 
skal deltage på disse samlinger. SH sagde at man skal tage hele 
pakken. Sektionsudvalget arbejder videre  
Alle – der skal laves et setup omkring EKM. LBL fortalte om side 
evens i forhold til EKM i Boxen i Herning. 
SH – lejren i Frederiks forsøges flyttet tilHadsund. 
SH – orientering i forhold til FINA håndbogen. Man skal melde 
tilbage til SH om, hvor mange håndbøger man skal bruge. 
SH – mesterskabs bestemmelserne er sendt ud og hvis der er 
ændringer skal det ske i 2014. 

4. Orientering 
vedrørende budget 

 SH – orienterede vedrørende budgettet 
 
Der er bevilget 25.000 til udvikling og 30.000,- i grundtilskud. 

 

http://www.aquaschool.dk/
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Der er et akkumuleret underskud på 15.000,- fra 2011 og 2012. 

5. Indkomne forslag  Ingen indkomne forslag.  

6. Øvrige emner til 
drøftelse 

  Medaljer 
o SG har forespurgt til om man skal tage medaljerne fra 

”små piger”, som får dem frataget på grund af en 
fejlberegning.  

o Konklusionen er den at man køber ekstra medaljer til de 
udøvere der er blevet ”fejlberegnet” 

 Dommer. 
o Kan man købe dommere fra andre klubber, hvis man 

ikke selv har en der kan deltage. 
o Der fastholdes nuværende praksis, men vi skal være 

opmærksomme på at så mange klubber som muligt 
deltager med dommere. Ligeledes skal man forsøge at 
være opdateret med dommere i de etablerede miljøer. 
Når man kommer til dommer nummer tre og fire kan 
man evt. få økonomisk tilskud til disse på samme vilkår 
som dommere uden tilknytning til en klub får et 
økonomisk tilskud. 

o De nye klubber skal kunne deltage uden at 
dommerkravet skal afskrække dem fra deltagelse. 

 DM – Der skal sendes mail ud til alle dommere med info 
inden mesterskabet. LBM udsender informationer 

 Der anskaffes et beregningsprogram fra Sverige (SH) 

 

7. Valg af sektionsleder   Sidsel er valgt til sektionsleder for 1 år 
 

 

8. Valg af øvrige 
medlemmer 

  Pusle Veng er valgt til sektionen 
 

 

9. Evt.   SH orienterede om nye retningsliner at dømme efter ved 
konkurrencer. Beslutningen har hidtil været udskudt. SH 
opfordrede til at man implementerer at dømme efter de nye 
regler ved DM og Danish Open. LBM orienterede omkring 
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problemer i forhold til at implementere ny måde at dømme på, 
da systemet kræver flere dommere end det hidtidige system. 
Det blev besluttet at man implementerede det nye system til 
DM og Danish Open. 

 


