Mødereferat
Kunstsvømnings disciplinudvalgsmøde
Dato: 21. april 2018
Mødetidspunkt: kl. 13.30 – 15:30
Mødested: Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby – mødelokale Morten Olsen
Deltagere: Sidsel Homann (SH), Dorte Stautz (DS), Aino Sørensen (AS), Dorthe Holm (DH), Lene Brink Magnussen (LBM), Sofie Brink Magnussen, Mia Carøe
Sørensen (MCS), Ellen Jespersen (EJ), Louise Andersen (LA), Marie Korsholm (MK), Mette Rasmussen (MR), Stine Sørensen (SS) og Anna Jørgensen (AJ)
Referent: Anna Jørgensen (AJ)
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Valg af ordstyrer
Drøftelse af ny forretningsorden

Disciplinlederens mundtlige
beretning

Kommentar
Sidsel Homann blev valgt som ordstyrer.
I løbet af året er det blevet drøftet, hvordan Dansk Svømmeunions nye forretningsorden
påvirker kunstsvømning. Udvalget kan selv vurdere, om de vil nedsætte udvalg samt
hvilke aktiviteter, de gerne vil varetage.

Status på punktet

Udvalget har en leder, som er kontaktperson til Dansk Svømmeunion.
I kunstsvømnings forretningsorden har disciplinudvalgsmødet fået lidt mere
”magt”/pondus end tidligere, da der oftest er repræsentanter fra de fleste klubber hvert
år. På dette møde kan mesterskabsbestemmelserne ændres, og kalenderen for årets
aktiviteter lægges desuden på dette møde.
Det vigtigste, der er sket i løbet af det sidste år, er projektet Aqua+. Dansk
Svømmeunion har modtaget 5,5 millioner kroner fra Nordea Fonden, som skal være med
til at udvikle kunstsvømning, vandpolo og udspring.
Det er en rigtig god chance for at udvikle sporten med midler og konsulentbistand. Det er
vigtigt, at udvalget støtter op om udviklingen.
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Der skal være flere medlemmer i kunstsvømning, så sporten kan hævde sig mere i
forhold til Dansk Svømmeunions sportspolitik.
Synkroniade 2017:
Synkroniaden blev afholdt i Tommerup i 2017. Det var hårdt arbejde, men en succes for
de fremmødte deltagere. Alle var fokuserede, og det var en effektiv måde at afvikle det
på. Desværre var der ikke deltagelse fra klubber, der ikke har kunstsvømning som en
aktivitet.
Stævnerne har kørt fint hele året. Der er blevet rykket rundt på nogle stævner, så
årgangs- og seniormesterskaberne er rykket. Det bliver spændende at se, hvordan det
kommer til at gå fremover.
Der er blevet udgivet en ny FINA bog. Den ligger på FINAs hjemmeside. Dog skal man
lige være opmærksom på forskellige småfejl, som FINA er i gang med at rette.
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Ændringsforslag til
mesterskabsbestemmelserne
(Se bilag)

En dansk delegation af dommere og svømmere var afsted til stævne i Prag. Udvalget
havde søgt udviklingspuljen om at betale for dommernes ophold, så klubberne kun skulle
betale for svømmerne. Det giver noget energi og gejst til svømmerne at få lov til at
deltage ved sådanne arrangementer.
Forslag på side 5: Vedtaget.
Forslag på side 6 om Mix duet: Vedtaget.
Forslag på side 9 om fradrag på point: Vedtaget.
Forslag på side 10 om fradrag af point: Vedtaget.
Forslag på side 10 om E-rækken: Vedtaget.
Forslag på side 11 om Gravgaard match: Vedtaget, men i D-rækken skal ’østers’ ændres
til ’blossom’.
Forslag på side 11 om fradrag på point: Vedtaget.
Forslag på side 11 og 12 om Vestdanske Mesterskaber: Vedtaget, men det skal tilføjes,
at der ikke er en E-række, men en fælles konkurrence i kombineret hold i stedet.
Forslag på side 13 og 14 om Østdanske Mesterskaber: Vedtaget.
På side 13 skal det fremhævede afsnit om ”at stille med en dommer”, ændres til:
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”deltagelse i kombineret hold forudsætter, at klubben stiller med dommer, der kan
dømme kombineret hold”.
Forslag på side 16 om diplomer, nåle og mærker: Diplomerne afskaffes.
På side 18 skal ”uddannede dommere” indsættes hver gang, der står dommer.
Side 17 og 18 i forhold til bedømmelse: SH stiller forslag om, at kravet for bronzenålen
nedsættes til 49 point: Vedtaget (gældende fra 1. august 2018).
DS: Måske skal der være flere nåle at opnå?
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Kommende aktiviteter

Ekstra tilføjelse:
Mix duet slettes som en separat konkurrence og er dermed kun en separat konkurrence
til DM (DS finder et passende sted i bestemmelserne til denne sætning).
Aqua+:
De danske klubber skal gøres opmærksomme på, at kunstsvømning findes, og hvad det
kan gøre for børn, der dyrker det.
Der skal udarbejdes et øvelseshæfte til tweens-gruppen (8-12 år) med gode øvelser, der
kan inspirere og være forholdsvise lette for instruktører at gå til. Det skal være øvelser,
der har kunstsvømnings elementer i sig. Det må meget gerne være sjove lege, der
passer til tweens-gruppen. Øvelserne skal vise, at kunstsvømning ikke er så ”farligt”, at
det kan være rigtig nemt at gå til.

Alle klubber skal levere
øvelser til hæftet. Der er en
præmie til den klub, der
leverer flest øvelser (et sæt
holdbadedragter (8 stk.))
Øvelserne sendes til Siri,
Dorte og Thea. Deadline er
10. maj 2018.

Note: Beskrivelserne af øvelserne skal skrives til personer, der slet ikke kender til
kunstsvømning.
Synkroniade 2018:
Der er stemning for at afholde det igen.
SBM bliver ansvarlig for arrangementet.
Kan der eventuel arrangeres en form for grundkursus for forældre i forbindelse med
Synkroniaden?

Udenlandsk stævne:
Skal der sendes svømmere af sted til Prag igen? Eller skal der sættes andre ting i gang?

SH og AJ arbejder på at
finde sted og informere
klubberne i nærheden om
muligheden for at deltage.

Alle finder gode ideer. Der
skal meldes tilbage til DS.
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Valg af leder af kunstsvømnings
udvalget
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Nedsættelse af udvalg

Måske skal der tages kontakt til andre lande, og hvad har de gjort for at rykke på deres
svømmere?
Sidsel Homann afgår efter tur og ønsker ikke genvalg.
Lederen af udvalget vælges i lige år for en toårig periode.
Dorte Stautz indstilles til posten og blev valgt.
Udvalget fortsætter som hidtil. Der kan nedsættes et ad hoc-udvalg, hvis udvalget ønsker
det.
Udvalgets medlemmer: Siri Graversen, Mia Carøe, Mia Heide, Lene Brink Magnussen,
Sidsel Homann, Dorte Stautz og eventuelt andre interesserede.
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Fastsættelse af aktivitetskalender
Eventuelt

Økonomien omkring deltagelse i møderne:
Når der inviteres til disciplinudvalgsmøde i forbindelse med generalforsamlingen, betaler
kunstsvømning kørsel.
Udvalget fastsætter dette udenfor referat.
Gladsaxe: Der sker ofte fejl i resultaterne.
Svar: Der sker fejl, da dem der skal arbejde med resultaterne ofte har rigtig travlt med
andre ting også.
Ved afmelding på dagen, skal der sørges for, at holdledere mm. skal dobbelttjekke om
alle, der har meldt afbud, er fjernet fra listen.
Der er enighed om, at der skal arbejdes på at minimere fejlene.
Dækning af økonomiske udlæg, kørsel mm. skal sendes til regnskab@svoem.dk.
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