Referat
Områdemøde Synkro
Dato: 26. april 2015
Mødetidspunkt: 10.00-11.00
Mødested: Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby
Deltagere: Dorte Hansen (DH), Elisabeth Jauss (EJ), Lene Brink Magnussen (LBM), Mette Rasmussen (MR), Sanne Kristensen (SK), Sidsel Homann (SH), Helle
Birthe Jensen (HBJ), Vivi Kristiansen (VK) og Mette Skat Nielsen (MSN)
Referent: Mette Skat Nielsen (MSN)

Nr.
1

Punkt + evt. underpunkt
Valg dirigent

Kommentar
Helle Birthe Jensen blev valgt som dirigent.

2

Sektionslederens beretning v/
Sidsel Homann

Det går godt for synkrosektionen, hvor der bliver flere og flere medlemmer. I 2014 kom to nye
klubber til, henholdsvis Gladsaxe Svømmeklub (GSC) og Slangerup Svømmeklub. Synkro
blev registreret for 274 medlemmer i 2014 (herunder er Hinnerup Svømmeklub ikke talt med).

Status på punktet

Synkro er på vej til at starte op i Lyngby Svømmeklub. Der er kommet en ny generation af
folk, der starter synkro op, hvilket er meget positivt.
Undervisning i synkro på Svømmeunionens AquaCamps er en god måde at udbrede
kendskabet til synkro på.
På Generalforsamlingen blev den forslåede organisationsændring vedtaget, hvilket betyder at
breddesektionen nedlægges, men De regionale udvalg består.
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Relationen til Dansk Svømmeunion er ikke altid helt god. Det kan nogle gange være svært at
være frivillig i en organisation, der bliver mere og mere professionel. En stor del af arbejdet i
synkrosektionen bliver båret af sektionsleder SH. SH var desuden den eneste fra
synkrosektionen, der deltog i Svømmeunionens Nytårskur/Tværgående Forum i januar 2015.
SH har ikke lyst til at deltage i dette arrangement igen, hvis hun er den eneste fra
synkrosektionen.
Der blev afholdt få sektionsmøder i 2014, fordi SH har haft travlt. Dette skal der findes en
løsning på fremadrettet.
LBM tilkendegav at hun gerne vil hjælpe mere til i sektionen, særligt i vinterhalvåret hvor hun
har mest tid.
3

Drøftelse af mål med tilhørende
handleplaner for sektionen

Målet er at fortsætte som man har gjort samt forhåbentlig at få et par synkroklubber mere i
løbet af 2015.
Herefter var der en del kommentarer samt mere ”løs snak” om diverse emner:
Hvad er der sket i forhold til Svømmeklubben Nord (Aalborg)?
Nord er stadig registreret som klub i synkrosektionen, men de har få medlemmer. Simone
står meget alene med det, og har brug for hjælp. SH har været i Aalborg og holdt møde med
klubben. Der er en mand i klubben, der står for organisationsudviklingen af klubben, men det
ved Simone nok ikke. Alle på mødet var enige om at det ville være godt, hvis synkrosektionen
fik fulgt op på udfordringerne i Svømmeklubben Nord.
Samarbejde med konkurrenceafdelingerne i landets svømmeklubber
Samarbejdet mellem konkurrence- og synkroafdelingerne fungerer godt i Gladsaxe Svøm
(GSC), f.eks. lykkes det i GSC at ’fange’ de medlemmer i klubben, der ikke længere vil
konkurrencesvømning. Det koncept kan man godt bruge andre steder; når de ikke vil
konkurrencesvømning rykker de over til synkro – medlemmerne bliver altså i klubben,
kontingentet flyttes blot til en anden afdeling. Det er også i klubbernes interesse at fastholde
børn/unge.
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Samarbejde med svømmeskolen (Hobro- og Thisted-modellen)
I Hobro Svømmeklub starter man allerede samarbejdet nede i svømmeskolen. Herved
bygges synkro ind i en tidligere alder. Samarbejdet involverer hele svømmeskolen i Hobro.
I Thisted Synkroafdeling samarbejder man også med svømmeskolen. Her laver man
synkroundervisning med alle øvede hold. Børnene får desuden en seddel med hjem når
svømmeskolesæsonen slutter, hvor der står at de kan prøve synkro resten af året gratis
(synkrosæsonen er længere end svømmeskolesæsonen). Erfaringerne viser at der kommer
nye synkro-piger til. Ovenstående fungerer godt i forhold til at skabe synlighed omkring
synkro i klubben, og fungerer godt som en appetitvækker på synkro.
Klubmesterskaber to klubber mod hinanden
Der har været gode erfaringer med at afholde klubmesterskaber, hvor to klubber konkurrerer
mod hinanden. Kan man evt. invitere potentielle nye synkrosvømmere (fra svømmeskolen)
med her, så de kan se hvad synkro er? Som en udvidelse af ovenstående model. HSK har
prøvet denne model, men uden succes.
HSK forsøger samarbejde med svømmeskolen om et sommerhold/kombinationshold med
synkro og svømning, hvor der både er synkrotrænere og svømmeskoletrænere (2 gange om
ugen). Holdet vil fungere som en intro til synkro samtidig med at man bliver bedre til
svømning.
Man skal gøre klart, hvad det er svømmeklubben gerne vil. I Thisted er det kommet frem at
Thisted Svømmeklub skal være for alle. Lars Bo Larsen, Udviklingskonsulent i Region Midtog Nordjylland, har gjort en indsats for at tale synkros sag.
Synkro på Svømningens Grunduddannelse (SG)
I udgangspunktet er synkro på alle SG-kurser. Dette fungerer rigtig godt, og skal fortsætte.
Sofie har ikke fået løn for de SG-kurser hun har undervist på. Det er vigtigt at SH får besked
om sådan nogle ting, så hun kan rykke Dansk Svømmeunions administration for det. EJ har
også oplevet problemer med udbetaling af løn. SH mindede om at original-kvitteringer er
nødvendigt! EJ synes også at der generelt er lang procestid hos Dansk Svømmeunion, som
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har oplevet at administrationen først rykker for noget i april selv om EJ har sendt det allerede
i januar.
4

Orientering om sektionens
økonomi

Der er sparet mange penge op i 2014.
Der er en fejlkontering på 10.000 kr. for VJM i Udspring. Denne fejl bliver rettet ved næste års
budget.
Deltagergebyr (startpenge) på stævner dækker generelt udgifter på stævner.
Deltagerbetaling på træningslejr dækker også alle udgifter, lige på nær trænerudgifter.
Til 2015 har synkrosektionen fået penge til AquaCamp-arbejdet samt tilskud til klubopstart.
Synkrosektionen kommer til at bruge nogle egne penge til at betale de synkroinstruktører, der
tager ud til AquaCamps (ca. 7000 kr.). Der er enighed om at disse penge er givet godt ud, da
AquaCamp er en god måde at skabe opmærksomhed om synkro på.
Synkrosektionen har fået 10.000 kr. til fastholdelsestilbud. Det blev vedtaget på mødet at
disse penge skal bruges til at sende en træner og dommer afsted til et internationalt stævne,
så pigerne/klubberne alene skal finansiere udgifter til svømmerne. Der var efterfølgende snak
om, hvilket internationalt stævne man skulle vælge; valget stod mellem stævne i Stockholm
(november), Luxemburg (april/maj) eller Mallorca (maj/juni). Luxemburg- og Mallorcastævnerne blev dog fravalgt, da det grundet stævnernes afholdelsesdato ville falde sammen
med konfirmationer og eksamener. Desuden er det en fordel at transport m.m. er billigere til
Stockholm. Øvrige fordele er at der er mange forskellige nationaliteter til stævnet i Stockholm
samt at de karakterer, der bliver givet i Stockholm stemmer godt overens med de karakterer,
der bliver givet i Danmark – karakterstandarden passer til danske forhold (i Luxemburg gives
som regel lave karakterer). Derudover bliver det nordiske samarbejde styrket ved at deltage i
Stockholm. Derfor blev det besluttet at tage til stævnet i Stockholm (Swedish Open Age
Group den 13.-15. november) i både 2015 og 2016. Stævnet skal bruges som en gulerod i
forhold til fastholdelse af synkromedlemmer.
Stockholm med fly er billigst tre måneder før (dvs. billetter skal bestilles i august). EJ meldte
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sig som dommer til Stockholm. HSK har allerede besluttet at de tager med til stævnet uanset
hvad. Stævnet skal ses som et tilbud til klubberne om at sende piger afsted uden at de har
dommeransvar. EJ tager teten på logistikken (bestilling af vandrehjem, flybilletter m.m.). EJ
får dækket alle sine udgifter til stævnet. En træner fra HSK (det blev ikke besluttet hvem),
LBM og MR deler de resterende penge af de10.000 kr. til deres udgifter. Der skal være en
eller anden form for udtagelseskriterier – hvilke udtagelseskriterier blev ikke fastlagt på
mødet.
Alle på mødet var enige om, at man skulle foreslå Stockholm at de afholdte dommerseminar
om fredagen inden stævnet? Dette vil give god sparring dommerne imellem, og ligeledes give
en opdatering på point m.m.
Dommeruddannelse
LBM synes det er et problem, at hun og flere andre ikke har været på dommerkursus de
sidste to år. Hun savner dommerkurser så man som dommer kan klare sig nationalt. Det blev
foreslået af SH at man venter til den nye FINA-bog kommer i 2017, da der her kan være en
radikal ændring i figurer. Som alternativ blev foreslået at Jennifer eller en anden kunne
inviteres til at stå for en kollektiv uddannelsesdag/kursus for dommere.
Herefter fulgte en diskussion af, hvordan der gives point i Danmark versus i udlandet. I
Luxemburg/Holland gives der som regel lavere point i forhold til i DK. Det er dog en politisk
sag, som der ikke kan gøres noget ved.
5

Behandling af indkomne forslag

Ingen indkomne forslag
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Øvrige emner til drøftelse

SH kom med nedenstående emne:
Til DM skal der strammes op om, hvordan vi er sammen som dommere, hvis vi skal bevare
pigernes respekt. Der skal skæres ned for snak, når dommerne sidder og dømmer figurerne,
særligt i forhold til DM. Hvis vi skal give pigerne en god oplevelse, bliver vi nødt til at være
enige om, hvilke roller vi har, og hvordan vi behandler klager m.m. Til DM i 2014 havde der
været en del uenigheder dommerne imellem, som aldrig var blevet ordentligt afsluttet. Det
medførte en masse snak i krogene. Det blev diskuteret på mødet, hvornår man som dommer
dømmer 0 og hvornår man dømmer dårlig udførsel. Altså, hvornår sætter man grænsen for
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om det er en fejl eller hvornår det er dårlig udførsel? Desuden blev det diskuteret, hvordan
man som dommere skal håndtere situationer, når dommerne er uenige? Til mødet var der
enighed om, at dommerne ikke skal diskutere trufne afgørelser hele dagen, som det blev til
DM – eventuelle uenigheder skal tages med det samme! Fremadrettet i lignende situationer:
Man må samle alle dommere i situationen (væk fra svømmeren). Hvis der er tvivl må man
hive fat i en teknisk kontrollant. Hvis man skal have ret til at opponere, så må man give
karakteren og notere fejl.
Herefter fortsatte diskussionen af det der foregik til DM (der blev henvist til FINA-regler,
paragraf 11.1.2: I figurer). Det blev besluttet at videooptagelserne fra DM sendes ud til en
udenlandsk ekstern dommer, som kan vurdere hvad der er rigtigt, og hvad der skal dømmes.
På den måde kan man lære af episoden. EJ sender sender videooptagelsen fra DM til
udenlandsk dommer.

Dommersedler
Det blev besluttet at sedlerne indsamles i spand, som er ved siden af dommerstolen.
Forslag fra SH: Svensk system i forhold til sedler: man kommer og henter en bunke
standardiserede dommersedler. Der var ikke enighed til mødet om at dette er en fordel, da
det kan medføre mange fejl. Derefter blev det diskuteret, hvordan man så kan lave en
standarddommerseddel? EJ laver et udkast til en standarddommerseddel bestående af tre
sæt (evt. rød, blå og grøn).
7

Valg af sektionsleder

Genvalg af sektionsleder Sidsel Homann
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Eventuelt valg af øvrige
medlemmer til sektionen

Genvalg af sektionens øvrige medlemmer. Således fortsætter Elisabeth Jauss, Lene Brink
Magnussen, Mette Rasmussen, Berit Langfeldt, Dorte Stautz Hansen og Pusle Veng
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Eventuelt

Der blev stillet et spørgsmål om, hvorvidt mesterskabsbestemmelserne er skrevet forkert i
forhold til det de er dikteret til. Det blev afklaret på mødet; Hvis programmet skal vare 3
minutter, så må det ikke være under 2:15, dvs. ved program på 2:16 er det godkendt.
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Hjemmeside: DJM og DÅM var ikke tids nok på hjemmeside. Det er vigtigt at sådanne
stævner kommer på.
Referat af dette områdemøde sender SH ud til de klubber, der ikke var fremmødt.
Der vil fremover være sektionsmøde på Dansk Svømmeunions nytårskur (dato endnu ikke
fastlagt).
Masters EM (maj 2016): Der arbejdes på at opstarte et mastershold.
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