
 

 
BERETNING FRA ELITEUDVALGET 
 
I 2018 har Eliteudvalget (ELU) fortsat det målrettede arbejde med unionens mest 
talentfulde unge aktive. Dette arbejde samt opnåede resultater er uddybet i side 
to af denne beretning.  
 
Året har igen budt på et væld af store sportslige resultater inden for banesporten. 
I Formel 1 har Kevin Magnussen fået sit store gennembrud med en række 
fornemme indsatser gennem året, der har givet ham en længerevarende kontrakt 
med Haas F1 Team. Michael Christensen fortsatte de stolte danske traditioner i 
24-timers klassikeren Le Mans ved at vinde GT Pro-klassen for Porsche. Samtidig 
fører han i kampen om VM. 
 
Danske kørere har vundet en række store, internationale GT-mesterskaber, og 
flere andre har markeret sig flot gennem sæsonen. 
Inden for formelsporten har Christian Lundgaard markeret sig som Danmarks 
største talent, når talen falder på en mulig næste dansk kører i Formel 1. 
Christian er indplaceret ved Renault F1 Driver Academy som udviklingskører. 
Flere andre unge formelkørere har markeret sig på fornem vis i junior-
mesterskaber i Tyskland, England og USA. 
Tro mod eksisterende elitekoncept har DASU gennemført grundlæggende 
talentudviklingsarbejde for en gruppe unge karting- og formelkørere. Dette 
arbejde er ledet af DASUs fysiske træner og DIF-uddannede coach Dennis 
Wounlund i samarbejde med idrætspsykolog Nikolaj Korsgaard. 
 
Uden for Team Danmark-samarbejdet har ELU sammen med unionens 
rallyudvalg, udviklingsudvalg og FIA Institute iværksat et udviklingsprogram for 
klubrallykørere samt udarbejdet nyt overordnet talentudviklingskoncept for 
rallysporten. 
 
I 2017 igangsatte ELU netværksgruppen Racing for Denmark, hvor eksterne 
sponsorer har mulighed for at yde økonomisk støtte til særligt udvalgte 
formeltalenter. Dette arbejde resulterede i 2018 i fremskaffelse af ekstra midler, 
der primært er tildelt Christian Lundgaard og Frederik Vesti. Også Christian 
Rasmussen har modtaget støtte fra Racing for Denmark, der køres uafhængigt af 
ELU’s øvrige arbejde.  
Midler frembragt på denne måde har bl.a. gjort det muligt at lade DASUs fysiske 
træner ledsage Christian Lundgaard ved dennes løbsaktiviteter året igennem. 
Resultaterne af dette har været særdeles positive.  
 
DASUs sportschef har i perioden 2017–18 gennemført Team Danmarks særlige 
efteruddannelse for sportschefer. Dennis Wounlund har tilsvarende gennemført 
DIF’s særlige coachuddannelse samt deltaget i et antal seminarer. 
Sportschefen har i årets løb udsendt ca. 35 nyhedsmails og artikler, der beskriver 
de løbende aktiviteter. 



 

 
ELU er fortsat involveret i styregrupper for Dansk Super Kart, ATK og Formel 4, 
der vurderes at have særlig betydning for den fortsatte tilgang af talenter til 
sporten.  
 
DASU og Team Danmarks talentarbejde støttes af Dansk Metal. 
 
ELU består af Carl Christian Hansen (fmd), Hans Bruun, Harry Laursen, Jens 
Winther og Jan Magnussen (aktiv repræsentant). Sportschef med dagligt ansvar 
er Bo Baltzer Nielsen. 
 
C.C. Hansen  
 


