
 

 
BERETNING FRA ELITEUDVALGET 
 
Eliteudvalget (ELU) har i 2017 udført talent- og elitearbejde jvf. kommissorium 

samt Elitevision 2020. Arbejdet er udført i henhold til Samarbejdsaftale mellem 
DASU og Team Danmark for perioden 2017 – 18. 
Modellen for elitearbejde karting/asfaltbane er uændret niveauinddelt i flg. 

kategorier:  
Niveau 3 (Team Danmark Bruttotrup) hvor en gruppe helt unge aktive (13 – 15 
år) tilbydes en toårig ”grunduddannelse” indenfor fysisk og mental træning, 

ernæringslære, anti-doping, køreteknik m.v. En ny gruppe på 9 medlemmer blev i 
årets begyndelse udtaget til det toårige forløb. 

Niveau 2 (Team Danmark Eliteatleter), bestående af en gruppe særligt egnede 
talenter samt aktive der af egen kraft har nået et højt, internationalt niveau.   
Niveau 1 (Team Danmark Verdensklasseatleter), bestående af aktive på 

internationalt topniveau. 
 

Tilknyttede specialister er Dennis Wounlund (fysisk træning) samt Nikolaj 
Korsgaard (Idrætspsykologi). 
 

Af særlige resultater i 2017 kan nævnes Jan Magnussen (amerikansk mester GT 
LM), Christina Nielsen (amerikansk mester GT D), Michael Christensen 
(klassesejr Daytona 24 Hours), Christian Lundgaard (vinder NEZ Formula 4), 

Nicki Thiim (vinder ELMS GT) samt VM points i Formel 1 ved Kevin Magnussen. 
Hertil kommer en række sejre og podieplaceringer i VM for langdistanceløb, 

internationale GT- og prototype mesterskaber, podieplads på Le Mans samt i 
europæiske Formel 4-mesterskaber. 
 

ELU har i 2017 endvidere anvendt en del af budgettet til opstartshjælp til det nye, 
nationale Formel 4 mesterskab, og er del af styregruppen 

ELU er repræsenteret i styregruppen for Dansk Super Kart. 
ELU medvirker ved tredje og sidste år af implementering af DASU ATK.  
ELU har, i samarbejde med Udviklingsudvalget og Rallyudvalget, udarbejdet ny 

model  for talentudvikling i Klubrally, kaldet DASU Rally Academy. 
 
Udenfor Team Danmark-samarbejdet har ELU ydet økonomisk og anden støtte til 

rallyholdet Jacob Madsen/Line Lykke Jensen. Der har i 2017 ikke været 
aktiviteter i offroad, MRC eller Vejsport. 

 
I august søsatte ELU det nye ”Racing for Denmark” koncept, der skal tiltrække 
ekstern sponsorstøtte til DASUs største talenter. 

I begyndelsen af 2017 indgik DASU aftale med Rapido Travel om etablering af 
Rapido Talentfond. Her kan alle aktive under 18 år (for rally og vejsport 22 år) 

søge rejsetilskud. Ca. 30 aktive har benyttet sig af den mulighed i indeværende 
år. 
 



 

 

Det samlede elitebudget i 2017 udgjordes af kr. 1.750.000. Af dette beløb har 
DASU finansieret kr. 550.000 af egne midler budget, mens resten dækkes af 

tilskud fra Team Danmark og Dansk Metal. 
 
ELU består af Carl Chr. Hansen (fmd.), Hans Bruun, Harry Lauersen, Jens 

Winther og Jan Magnussen. 
Sportschef er Bo Baltzer Nielsen. 
 

 
Brøndby, 23. oktober 2017 

 


