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Beslutningsnotat: Synkro sektionens områdemøde 
Dato: Den 29 april 2012  

Mødetidspunkt: 10.00-12.00  

Mødested: Idrættens Hus 

Deltagere: Sidsel Homann (SH-Lyseng) – Sara Nielsen (SN-Silkeborg) – Julie Pedersen (JP-Thisted) – Helle Birte 
(HB-Sektions leder) – Danielle Keller (DK-Bestyrelsen) – Lene Brink Magnussen (LBM-OSLF) – Dorthe Hansen 
(DH-Hovedstadens synkroklub) – Elisabeth Jauss (AJ-Sektionen) – Berit Langfeldt (BL-Hobro) – Simone 
Andersen (SA-Hobro)  

Inviterede:  

Afbud: 

Beslutningsnotat: Lars Bo Larsen (LBL) 

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

1. Valg af dirigent  Dorthe Hansen / Hermes blev valgt.  

2. Beretning  Tidligere leder af synkrosektionen Sissel Homann fremlagde 
beretningen. 
 
DH – spurgte til antallet af medlemmer. Der er status Quo. 
HB – påpegede at der ofte var lidt frafald hen over sæsonen. 
Alle – der blev fortalt om hvordan man rekrutterer medlemmer. 
 
Beretningen er medsendt som bilag 1. 

 

3. Drøftelse af 
målsætning og 
handleplan for 
sektionen  

 

 HB – der skal gøres en indsats for at få flere med. Uanset hvordan 
henvendelsen er, så skal vi i synkro sektionen tage imod. Hvis 
klubberne skal afse vandtid kan og skal  synkro sektionen hjælpe 
evt. trænere i gang. 
 
LBM – Opdatering af tidligere klubber. LBM foreslog at vi tog fat i 
tidligere eksisterende synkroklubber. 
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SH – Mange klubber siger at synkro er rigtig spændende, så der er 
et ”marked”. Der er klubber der gerne vil i gang. Vi skal møde 
klubberne der hvor de er og så forsøge at være opsøgende i forhold 
til nye klubber. Vi skal evt. lave et kursus for kommende synkro 
instruktører.  
 
DH – Vi skal lave en kombination af at klubber kan komme ind og se 
hvordan det fungerer i igangværende klubber og komme ud og give 
inspiration til hvordan man kan starte op med synkro. 
 
LBM – Vi kunne for eksempel prøve at oprette voksen hold i 
kombination mellem vandaerrobic og synkro svømmere. I OSLF 
lukker vi hele tiden op for evt. interesserede. Man kan evt. lave 
samarbejde med udspring v. Nomi Mortensen.  
 
HB – Vi skal forholde os til hvordan vi får fat i flere medlemmer, da 
det er det bestyrelsen vil have. Det er en god ide at tage fat i de 
gamle klubber. Vi skal være klar over at det bliver hårdt arbejde at 
starte op i nye og gamle klubber, da vi skal tage ud og besøge 
klubber, samtidigt med at vi skal have de igangværende til at 
fungere. Det kunne være en god ide at skabe et korps af gamle 
udøvere og bruge dem til at tage ud og fortælle om synkro og 
skubbe dem i gang. HB opfordrer til at alle sender hende navne på 
tidligere udøvere. En bøn til at bredde konsulenterne hjælper til med 
at løfte kampagnen. Synkro vil gerne med på programmet i 
forbindelse svømningens grunduddannelse i forhold til de stiller 
eksperter til rådighed. 
 
SH – De regionale udvalg består af svømmefolk. Det kunne være 
godt at få en direkte kontakt ind i udvalgene. Hvordan får vi folk til at 
forstå at det er sjovt og god motion at gå til synkro. Hvordan kan 
Aqua-zumba blive så stor en succes når synkro ikke kan ? Der er 
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store trends omkring musik og dans i vand. 
 
BL – Synkro er implementeret som en del af Aqua-camps i Hobro. 
Samtidigt bruger Hobro meget tid på at gøre opmærksom på sig selv 
i avisen og tage ud til arrangementer. Hobro har forsøgt at hjælpe 
Karup-Kølvrå i gang med synkro – men den er meget svær. 
 
LBM – Aqua-camp omfatter også synkro i OSLF. 
 
HB – Der blive gjort meget lokal reklame også i Kalundborg. Man 
kan få masser af spalteplads, men man skal selv lave det. Man kan 
både få tekst og billeder med. 
 
SH – Kan man få lov til at tage med på Aquacamps med vores 
korps. Kan man komme ud til begynder svømmestævner og lave en 
opvisning. Vi skal tjekke op på hvordan vi får medieomtale i forhold 
til OL. Der tjekkes med Anders Lund Madsen. 
 
EJ – Forslag til ”den døde hjort” 
 
LBM – Det vil være bedst at få en ekspert med på holdet til OL. 
Vil der være penge i det for instruktørerne der tager rundt og 
introducerer. 
 
SH – Man skal kunne få transporten betalt.  
 
HB – Konklusionen på ovenstående er at vi laver en liste med gamle 
udøvere.  
 
BL – Til aqua-camps vil man godt kunne bruge nuværende udøvere. 
 
SH – Der blev opfordret til at breddekonsulenterne tjekker om man 
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har lyst til at få besøg på en Aqua-camp i sommerferien. 
 
LBM – Efterfølgende skal der koordineres på kontaktpersoner med 
mere i forhold til opfølgning til klubberne. 
 
HB – Vi skal bruge konsulenterne. 
 
SH – Vi skal have et ”produkt” til en tema aften. Eks. ppt. 
præsentation og program for aftenen. 
 
HB – Der aftales et møde med konsulentgruppen på et nært 
forestående konsulentmøde. Der aftales mellem HB og LBL. 
 
Alle – målet er 1-2 nye klubber i det næste år. 
 
HB – orientering om den nye hjemmeside. 
 
EJ – videresender evt. pressemateriale til breddekonsulenterne.  
 
HB – Breddesektionen udsender nyhedsbrev jævnligt og vil gerne 
have synkro med i nyhedsbrevet. 

4. Orientering 
vedrørende budget 

 SH – redegørelse for budget. Der er afsat 50.000 i et fast beløb. 
Derudover er der mulighed for at søge om tilskud af en pulje på 
400.000,-., Ansøgningerne skal være bredde orienterede. 
DH – Hvordan ser det ud med tilskud til landshold. 
SH – Der er afsat penge til juniorlandshold, men ikke 
seniorlandshold.  Men det er svært at planlægge da budget 
lægningen passer dårligt i forhold synkro sæsonen. I forhold til et for 
tiden meget stærkt junior landshold er det selvfølgelig planen at vi 
fortsætter. 
BL – Det vil være godt med retningslinier for hvordan vi vil have 
udøverne til betale for deltagelse. 
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EJ – Foreslår kun deltagelse ved nordiske. 
JP – Påpegede at det var meget spændende med turen til 
Düsseldorf for deltagerne på grund af det høje niveau. 
SN – Påpegede samtidigt den inspiration man får på sådanne en tur. 
DK – Orienterede om ansøgningsmuligheder i forhold til 
breddeaktiviteter og at det primært er medlemstallene der giver 
tilskud fra DIF. Derfor vil tiltag på breddeområdet i form af 
klubudvikling og medlemsrekruttering være en rigtig god ide. 
LBM – SH – BL – EJ :  Hvis vi skal fastholde udøvere skal man også 
have et tilbud i forhold til et landshold. 
EJ – Stillede spørgsmål ved årsregnskabet, der viste et stort 
underskud. 

5. Indkomne forslag   Forslag 1 : Ændring af startgebyr 
o LBM stillede spørgsmål til hvorvidt man kunne 

præcisere formuleringen omkring prisen på tekniske og 
fire programmer. 

o Forslaget er vedtaget 

 Forslag 2 : Ændring til generelle regler 
o Forslaget er vedtaget. 

 Regler samles ved SH og der opdateres på hjemmesiden. 

 

6. Øvrige emner til 
drøftelse 

Forslag til 
ændringer 
ved 
konkurrencer 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flg. beslutninger er vedtaget på baggrund af forslag fra HBJ 
 

 Når man stiller op i en figur række for at få en nål. Indgår man 
i den normale startrækkefølge. 

 

 Afbud fra en duet svømmer medfører at den anden svømmer 
kan være forsvømmer i SOLO konkurrencen. 
 

 En trio bliver til en duet med samme startnummer. 
 

 Et hold med afbud bliver til forsvømmer i relevant række. 
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Må man stille 
til start med 
eller uden 
neglelak – 
smykker 
m.m.. 
 
Dommer 
påsætning 
 
 

 Hvis man er mere end tre må man altid stille op som et hold. 
 

 Hvis et kombineret hold har forfald, så de er mindre end fire, 
kan de vælge at være forsvømmere i kombi hold 
konkurrencen. 
 

 Alle tilstedeværende klubber tilslutter sig ovenstående. 
 

 Der må ikke stilles til start med neglelak.  
 

 Der må ikke stilles til start med smykker 
 
 

  

  

  

 Hvis man kun dømmer en af to dage eller hvis man kun dømmer 
figurer eller musik skal man betale 250,- kr i bøde. 

 
Aktivitetskalenderen og årshjulet blev udarbejdet og er vedhæftet 
som bilag 2. 

7. Valg af sektionsleder   Helle Birte Jensen er valgt til sektionsleder for 2 år 
 

 

8. Valg af øvrige 
medlemmer 

  Elisabeth Jauss og Sidsel Homand er valgt for 2 år.  

 


