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Kunstsvømning 

Dialogmøde 

Dato: 25. august 2021 

Mødetidspunkt: 19.30-21.30 

Mødested: Microsoft Teams 

Deltagere: Lene Søgaard (LS), Sofie Brink Magnussen (SBM), Marie Korsholm (MK), Dorte Stautz Hansen (DSH), Sidsel Homann (SH), Lene Brink Magnussen 
(LBM), Ellen Futtrup Jespersen (EFJ), Emilie Reimer Sørensen (ERS), Elisabeth Jaust (EJ), Emilie Christensen (EC), Mia Heide (MH), Monica Rasthøj Arentoft 
(MRA), Selma Schroll (SS), Stinne Busse Drechsler (SBD) og Anna Hauritz Nielsen (AHN) 

Referent: Anna Hauritz Nielsen 

 

 
Nr. Punkt + evt. underpunkt Kommentar Status på punktet 

1 Kort status fra udvalget (DSH) Møde med Merete Risager 
DSH har en dialog med direktør Merete Risager, i forhold til fremtiden for kunstsvømning og 
de tanker, som SVØM har for disciplinen. Udvalget har mange gode ideer og tanker i forhold 
til kunstsvømning og udbredelsen, og håber, at der kan søsættes flere aktiviteter i den 
kommende sæson. SVØM vil gerne udvikle kunstsvømning de næste fire år. Primært på 
bredden, men det vil i sidste ende forhåbentlig resultere i mere elite. 
Administrationen i SVØM står klar til at hjælpe med de opgaver, der kan varetages af 
kontoret.  
 
Møde om udenlandske stævner for talentholdet 
Der er igangsat dialog om deltagelse i udenlandske stævner for talentholdet. Der arbejdes fra 
kunstsvømnings udvalget side på at rangere de danske svømmere i forhold til andre lande, 
så der ud fra det kan arbejdes på udtagelseskriterier for de danske svømmere i forhold til EM 
mv. 
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Møde med Carsten Jokumsen fra Bevæg dig for livet (kommunikation)  
Der skal udarbejdes en målrettet kommunikationsplan for alle disciplinerne, herunder også 
kunstsvømning. Dialogen fortsætter løbende med Carsten og han vil gerne hjælpe til med 
opsætning af kunstsvømnings Facebook side, og sørge for at siden kommer til at høre under 
Dansk Svømmeunions side. 

2 Budget Kunstsvømning har pt. en beholdning på 70.000 kroner, der skal bruges i 2021. 
 
Som det ser ud nu, kan der bruges penge på Synkroniaden og en tur for seniortalentholdet til 
et stævne i Sverige.  
Det er desuden planen, at der skal startes et junior talenthold op, og her vil nogle af pengene 
også kunne benyttes. 
Udover dette er tilskuddet fra SVØM til senior talentholdet ikke brugt endnu. 
 
Forslag fra udvalget til brug af pengene:  
 

- Indkøb af badehætter 
- Ekstra sæt af badedragter, som udvalget har liggende og som kan bruges 

fremadrettet af talentholdene 
- Tasker til svømmerne på talentholdene 
- Badehætter til alle, der deltager i et stævne eller til alle der går til kunstsvømning, 

som en reklame for kunstsvømning over hele landet. 
 
Udvalget fordeler pengene på de kommende aktiviteter.  

 

3 Opdateringer til 
mesterskabsbestemmelser 

SH opdaterer Masters bestemmelserne. Input til bestemmelserne skal sendes direkte til 
hende. DSH sender en mail ud til alle klubber yderligere information.  
 
Masters bestemmelserne forbliver som de er nu i denne sæson.  
Fordeling af aldersgrupper til masters rækken blev diskuteret og det blev vedtaget, at der ikke 
skal være en aldersinddeling. Så alle dyster i en gruppe mod hinanden. 
 
Der er ikke nogen, der har meldt tilbage på tech beregningerne. Beregningerne forbliver som 
de er lige nu i denne sæson.  
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Figurer forbliver som de er i denne sæson.  
 
FINA bogen skulle gerne udkomme i løbet af efteråret, og herefter tages der stilling til om der 
skal rettes noget til i forhold til bestemmelserne. I så fald indkaldes til separat møde om dette. 

4 Junior/senior Talenthold status  Senior talenthold 
Det går rigtig godt med holdet. Der er stor motivation og god økonomi omkring det. 
Holdet skal til stævne i Sverige og i Serbien eller Ungarn.. MH har kontaktet arrangørerne og 
afventer invitation til stævnerne, og planlægger herefter.  
Forårs stævnerne er ikke planlagt endnu. Der er ønske om at komme til French Open.  
EM er ikke på tegnebrættet lige nu for holdet, da niveauet er for højt for de danske 
svømmere. Men der kan være mulighed for duet og solo til EM. 
Næste samling for holdet er til Synkroniaden. Holdet skal desuden lave opvisning til DM.  
 
Junior talenthold 
Der er lige sendt information ud i forhold til udtagelse til holdet. Udtagelsen sker til 
Synkroniaden. Er der nogen, der ikke kan deltage til Synkroniaden, er der stadig mulighed for 
at søge om optagelse via mail med video. Der kommer info ud om dette til alle klubber. 
Det er planen, at holdet skal afsted til stævne i foråret, og igen til efteråret 2022. 
 
Det var ikke planen, at der på seniorholdet skulle deltage så mange i junior rækken og under. 
Dette skal der tages stilling til næste gang, der udtages til begge hold.  
I år vil de to hold træne hver for sig.  
 
Det er svært at sige om der er nok juniorer til et hold men der vil blive suppleret med årgang 
13-15 år såfremt niveauet er der. Men det skal prøves af om der er mulighed for et junior 
hold. 
Det blev kort diskuteret hvordan man kan organisere et sådant hold eller noget lignende i 
tilfælde af at der er får få svømmere med niveauet til det. Der var også ideer omkring en helt 
anden måde at gøre det på. F.eks. samlinger for de forskellige rækker.  

 

5 Synkroniaden 2021 Kort info 
Der er fuld forplejning til samlingen, med aftensmad, morgenmad og frokost til Synkroniaden.  
Der er arrangeret overnatning.  
Hvis der er Corona restriktioner, bliver de sendt ud til alle deltagere ugen inden. 

 



 

     Side 4 af 5 

 

Det har ikke været muligt at få udenlandske trænere på denne gang. Men håbet er, at det 
lykkes næste år.  
MH og Carolina vil gerne byde ind med træning i forhold til teknik og evt. smidighed på land.  

6 Trænerkursus i efteråret Kurset er for helt nye klubber, der kunne være interesseret i at starte kunstsvømning op eller 
lige har startet det op. 
Kurset er for nye udvalgte klubber. Der bliver sendt målrettede invitationer ud til de klubber, 
der har udvist interesse for kunstsvømning.   
SVØM hjælper med lokaler mm. Kunstsvømning udvalget stiller med underviser og indhold til 
kurset. 

 

7 Eurogames 2021 Opvisningsshow fra Københavner klubberne blev aflyst pga. rødt badeflag.  

8 Christiansborg Rundt 2021 Kunstsvømning skal holde opvisning kl. 14.00, men det er ikke skrevet i programmet. Så MH 
har kontaktet Caroline Kleemann for at høre om det er aflyst. 

 

9 Nyt nålesystem MK har et forslag til nyt system.   
En god måde at løfte det danske niveau er at løfte basisteknikken for svømmerne.  
Systemet skal kunne vurdere på andre krav end point for figurer. På den måde kan man ikke 
rykke op før man har den rette alder.  
 
Link til inspiration: https://www.swiss-aquatics.ch/leistungssport/artistic-swimming/tests/ 
 
Styrken ved det nuværende system er at når man starter på ”skæve” tidspunkter, kan man 
indtil man når et passende niveau, stadig være en del af ABCD. Måske er det pointkravene, 
der skal ændres i stedet for? 
Det blev diskuteret hvordan man kan løse det, og om det skal løses. Det blev besluttet at der 
skal udarbejdes et forslag til hvordan det kunne fungere. MK og EC udarbejder et udkast.  

 

10 Ændringer til kalenderen I kalenderen på SVØM’s hjemmeside skal stævnerne meldes som en kunstsvømnings 
aktivitet, og ikke som et stævne. 
Alle vil kunne gå ind og oprette stævner, og rette i dem, ved at bruge samme password. Dette 
kan fås ved at kontakte SBM. 
 
7. maj 2022: DM 2022: i Odense, universitets svømmehal 
Oktober 2022: figurstævne 
29. januar 2022 i Hasle, Århus: Vestdanske mesterskaber 
22. januar 2022 i Vesterbro Kbh: Østdanske mesterskaber 

 

https://www.swiss-aquatics.ch/leistungssport/artistic-swimming/tests/
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30. oktober 2021: krabbestævne. Afholdes i Hobro 
21-22. november 2021: DJM/DÅM mesterskaber i Thisted.  
 
SBM har opdateret kalenderen med ovenstående.  

11 Eventuelt MH har fået nys om at der muligvis bor en tidligere irakisk landsholdstræner på Sjælland. Dog 
er hun ikke så god til dansk. MH undersøger det nærmere, og ser om det er en mulighed at få 
hjælp fra hende til f.eks. Synkroniaden.  

 
Alle klubber skal tjekke SVØM’s hjemmeside for at se om informationen er korrekt: 
https://www.svoem.org/Discipliner/Kunst/Kluboversigt/  
 

De gamle stævnemanualer skal samles. Der skal findes en, der kan samle dem og eventuelt 
skal de sættes pænt op. DSH sender dem ud til alle.  
 

 

 

 

 

https://www.svoem.org/Discipliner/Kunst/Kluboversigt/

