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Nærværende kommissorium er udarbejdet af DSRFs eliteudvalg og godkendt af DSRF’s bestyrelse. 
Kommissoriet dækker udvalgets arbejde i perioden 2019-2021 og udspringer af DSRF’s 
strategiaftale med Danmark Idrætsforbund (DIF). 
 
I følgende dokument er anført de arbejdsområdet og det ansvar, som udvalget forventes at påtage 
sig i udvalgsperioden. I et tillægsdokument fremgår de konkrete arbejdsopgaver som udvalget skal 
arbejde med. 
 

Formål 
Eliteudvalgets formål er at medvirke til udviklingen af et positivt talent- og elitemiljø for danske 
stand up paddle, surfing og rafting udøvere på nationalt og internationalt niveau. Herunder at 
analyse og fremhæve udviklingsfokusområder samt etablere og eventuelt eksekvere indsatser som 
aktuelt eller i fremtiden kan skabe værdi for talenter og eliten. 
  

Arbejdsområde og opgaver 
Det er eliteudvalgets opgave at: 
 

a) Foretage en løbende (kvartalsvis) og årlig evaluering af forbundets nuværende indsats på 
talent- og eliteområdet. Herunder se på ungdommens og landsholdenes udvikling og 
præstation nationalt og internationalt. Udvalget skal i dette henseende biddrage med 
udviklingsinitiativer og anbefalinger til hvordan arbejdet for talent og eliten kan optimeres. 

 
b) Arbejde aktivt for at forbedre de økonomiske muligheder for at arbejde med talenter og 

eliten i DSRF. Udvalget skal foretage opsøgende arbejde og dialog med lokale kommuner, 
fonde/puljer og kommercielle sponsorer i samarbejde med DSRFs ansatte. 

 



c) Give feedback på udarbejdet materiale tilsendt af DSRFs ansatte. 
 

d) Analyserer og evaluerer nationale og internationale tendenser inden for surfing, stand up 
padding og rafting med henblik på at overføre viden til DSRFs talent- og elitearbejde. 

 
e) Udarbejde oversigt over konkrete arbejdsopgaver som udvalget tilsigter at løse det 

forudgående år. Oversigten skal indeholde en beskrivelse af opgaven, ansvarsområder og 
deadlines. Oversigten vedhæftes som bilag til kommissoriet senest 1. december. 

 

Organisation 
Eliteudvalget er en del af DSRFs udvalgsstruktur og referere direkte til DSRFs bestyrelse. Den årlige 
skriftlige evaluering bruges som dokumentation for eliteudvalgets arbejde. 
 

Indsats 
Udvalgets indsats vil omfatte 3 møder om året á 2 timers varighed. Det bør som minimum afvikles 
ét fysisk møde og de resterende møder kan afvikles online (fx via skype). 
 
Den løbende evaluering jf. pkt. a) foretages mundtligt i forbindelse med udvalgsmøder og den 
årlige evaluering foretages skriftlig i samarbejde med DSRFs ansatte. 
 
Forventet årlig arbejdstid: 30 timer 

Ressourcer 
Udvalget har følgende beløb til rådighed: 3.500,- kr. Beløbet kan bruges til at dække 
transportomkostninger, leje af lokaler, forplejning m.v. Udgifter indberettes til DSRFs sekretariat 
via forbundets udgiftsformular: https://www.dsrf.dk/dokumenter/ 

Medlemmer 
Eliteudvalget består af min. 2 og max. 5 medlemmer. Udvalget kan optage medlemmer forudsat at 
der fortsat er ledige pladser i udvalget. Medlemmer af udvalget er: 
 
Kim Jensen (Aalborg Sportshøjskole) 
Thomas Brun Helleberg (Thisted Kommune) 
Thomas Stender (Copenhagen Watersports) 
Casper Steinfath (DSRF Bestyrelse) 
Martin Bro (DSRF Sekretariat) 
 

Udvalgsformand 
Udvalgsformanden har det overordnede ansvar for at indkalde til udvalgsmøder og faciliterer 
arbejdsprocesserne. Dertil at referere til DSRF’s bestyrelse omkring udvalgets arbejde. 
 
Udvalgsformanden er  

 
 

https://www.dsrf.dk/dokumenter/

