Velkommen til
Synkrosektionens områdemøde
Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00

1

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 om ændring af mesterskabsbestemmelser fra OSLF
Forslag til ændring af mesterskabsbestemmelserne fra Lyseng Svømmeklub
Forslag til ændring af mesterskabsbestemmelser fra Thisted Svømmeklub
6. Øvrige emner til drøftelse
7. Valg af sektionsleder
Sidsel afgår efter tur og er villig til genvalg
8. Eventuelt valg af øvrige medlemmer til sektionen
Pusle Veng afgår efter tur og er villig til genvalg
Elisabeth Jauss afgår efter tur og er villig til genvalg
9. Eventuelt
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Synkrosektionen består af:
Sidsel Homann
Mette Rasmussen
Lene Brink Magnussen
Dorte Stautz Hansen
Pusle Veng
Elisabeth Jauss

2. Synkrosektionens beretning
v/ sektionsleder Sidsel Homann
Et begivenhedsrigt 2013 startede med nye deltagere ved årets første stævne, ABCDE i
København. Her deltog Thomas Skov og drengene fra Monte Carlo i stævnet som en del af
optagelserne til ’Thomas Skovs Sportsprogram’. Det blev et rigtig fint program, som viste, hvor
meget der skal til i en sport som synkro.
Sektionens hovedfokus har i 2013 været på videreudbredelse af sporten. Op mod 10 klubber
havde besøg på deres aquacamps, og rigtig mange børn har ad den vej stiftet et første
bekendtskab med synkro. Flere klubber har siden vist interesse for yderligere elementer af
synkro i deres holdplaner.
2013 blev også året, hvor flere nye klubber kom godt i gang. Svømmeklubben Nord har
opstartet hold og deltaget i 2 stævner, mens både Bording og Vandhalla har startet op i lidt
mindre omfang. Der blev afholdt trænerkursus i både Århus og København med deltagelse af
6 forskellige klubber, som i forskelligt omfang vil bruge synkro i holdplanen for 2014-2015.
Sidst men ikke mindst var EKM anledning til god kontakt til nye klubber, gennem det fine
arrangement som Dansk Svømmeunion stablede på benene.
Alt i alt bød 2013 på fremgang i kendskab til synkro, nye klubber med synkro og masser af
potentiale for videreudvikling i 2014.
Årets stævner viste ligeledes en fin udvikling i bredden i synkro, hvor mange nye svømmere er
kommet til. Det lykkes stadig at fastholde svømmerne på et vist niveau. Det betyder mange
deltagere i de yngre årgangsrækker, til ABCD og vest-/østdanske mesterskaber. Også den
nye tradition med at holde fælles træningssamling for hele synkrodanmark blev videreført. Nu i
meget fine rammer hos Hobro Svømmeklub.
Sporten har dog stadig udfordringer med at fastholde de lidt ældre piger og den inspiration, de
giver til klubberne. Med indførelsen af sportspolitikken lukkede juniorlandsholdet i 2013, og en
stor del af pigerne er efterfølgende stoppet foranlediget af dette. I løbet af få år bliver det
afgørende for sportens udvikling – også i bredden – at der findes gode tilbud, så det lykkes at
fastholde også de lidt bedre svømmere. I det store hele er klubberne gode til at skabe tilbud til
svømmerne. Flere klubber har haft svømmere af sted på træningslejre og til stævner i
udlandet. Der mangler dog stadig et fælles tilbud til de bedre svømmere, hvor der oftest ikke
er nok svømmere til, at der kan etableres tilbud på klubbasis, udover den daglige træning.
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Årets stævner:
ABCDE blev afholdt i København med 90 deltagere – næsten 10 mere end i 2012. Stævnet
havde fint besøg af DR3, og Øbrohallen dannede rammen om et godt arrangement med flot
synkro.
DM og Danish Open blev afholdt i Odense. Desværre kun med deltagelse fra Göteborg i
Danish Open. Stævnet blev afholdt på én dag, hvilket lige netop kunne lade sig gøre, selvom
der var omkring 40 deltagere med.
DÅM og DJM blev afholdt i Silkeborg. Her deltog der 57 svømmere – igen 10 mere end i 2012.
Stævnet dannede ramme for uddeling af året danske synkromestre, og vinderen blev
Silkeborg. De danske synkromestre er den klub, der på tværs af DÅM, DJM og DM er den
mest vindende.
27 svømmere deltog i årets Gravgaard Match, som blev afholdt i Hobro, som indledning på
sæsonen. Også årets sidste stævner, Vestdanske- og Østdanske Mesterskaber var meget
velbesøgte.
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