
 

 

 

Kommissorium 
for 

Eliteudvalget  
 
 
Nærværende kommissorium udarbejdet og godkendt af DASUs bestyrelse, er gældende for 
DASUs Eliteudvalg.  
DASUs repræsentantskab og bestyrelse har i overensstemmelse med Reglement 1 nedsat et 
Eliteudvalg til varetagelsen af unionens elitearbejde.  
I nærværende kommissorium er anført de opgaver og dermed det ansvar, dette indebærer. 
 
1  Formål 

 Eliteudvalgets formål er at forestå udvælgelse og sportslige udvikling af talenter    
 med potentiale til internationale topplaceringer inden for alle sportskategorier,   
 herunder dog især som aftalt i samarbejdet med Team Danmark.  

 
2  Ansvar og kompetence 

Eliteudvalget er bestyrelsens sagkyndige rådgiver i alle spørgsmål omhandlende 
talentudvikling og elitearbejde. 
Eliteudvalget er af bestyrelsen bemyndiget til at indstille kandidater, som skønnes egnede, til 
at modtage støttemidler fra Team Danmark. 
Eliteudvalget er af bestyrelsen bemyndiget til at tildele støttemidler stillet til rådighed fra 
DASU og/eller fra DIF til enkeltpersoner, som udvalget skønner, har de nødvendige evner og 
udviklingspotentiale hen mod eliten i dansk motorsport.  
Eliteudvalget tildeles DASU’s samlede budget for elitearbejdet.  

 
3 Udvalgets medlemmer 

Udvalget består af en formand og et antal (pt. 3 + 1 aktivrepræsentant) medlemmer, der alle 
udpeges af DASUs bestyrelse. 

 
4. Ansvarsområder 

• Ansvar for udarbejdelse og implementering af gældende samarbejdsaftaler DASU og 
Team Danmark  

• Ansvar for at rådgive sportsudvalg i spørgsmål vedr. elite- og talentmæssige forhold  

• Ansvar for udarbejdelse og implementering af elite- og talentudviklings koncepter, 
herunder med særlig prioritet ansvar for udvikling, implementering og opfølgning 
af talentudvikligsprojekt i udvalgte kartingklubber. 

• Ansvar for indhold vedr. elitemæssige emner på DASUs hjemmeside, udsendelse af 
nyhedsbreve, afholdelse pressemøder etc.  

• Ansvar for budget og opfølgning efter tildelte elitemidler. 

• Ansvar for afsøgning af eksterne sponsormidler 
 
5. Opgaver  

• Forestå gennemførelse af opgaver aftalt i samarbejdsaftale med Team Danmark 

• Udtage aktive til indplacering og tildeling af støtte 

• Udvikle og understøtte talentarbejdet i kartingklubber. 



 

 

• Sikre testmuligheder for talenter på danske asfaltbaner (overgang fra kart til bil) 
  
 

6 Varighed og ajourføring  
Dette kommissorium dækker kalenderperioden 2023. 
Bestyrelsen kan til enhver tid ændre kommissoriet.  
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