
Eliteudvalget 

Funktionsbeskrivelse for Eliteudvalget  

Personerne er foreslået af Sportskomiteen eller Eliteudvalget, og godkendt af DI’s bestyrelse. Det samme er  

denne funktionsbeskrivelse.  

Formål:  

Det er eliteudvalgets opgave at skabe velfungerende og optimale rammer for elite- og  

landsholdssporten i Danmark med den islandske hest. Resultatet skal sikre en kontinuerlig  

positiv udvikling og tilgang af særdeles konkurrencedygtige danske ekvipager. Eliteudvalget  

arbejder med Elitegruppen og med Boblegruppen for Sport og Gæðingakeppni.  

1. Eliteudvalget er et selvstændigt udvalg nedsat af Sportskomiteen. Der kan deltage medlemmer af 
Sportskomiteen i udvalget.   

2. Eliteudvalget har ansvaret for elite- og talentudvikling i DI. Aktiviteterne skal finansieres via 
egenbetaling eller sponsorater.  

3. Eliteudvalget er ansvarligt for elitesamlinger. Dagsorden og indhold på disse samlinger skal 
meddeles til Sportskomiteen til fælles drøftelse.  

4. Eliteudvalget står for indsamling af midler til elitesporten under Dansk Islandshesteforening. Midler 
indsamlet af Eliteudvalget går direkte til elitesporten. Sponsorer skal være godkendt af DI’s 
bestyrelse, bl.a. for at undgå interessekonflikter med foreningens øvrige sponsorer.  

5. Eliteudvalget udarbejder evt. i samarbejde med Udtagelsesudvalget retningslinjer for udtagelse og 
for Udtagelsesudvalgets arbejde. Forslaget skal forelægges Sportskomiteen til fælles drøftelse.  

6. Eliteudvalget udarbejder forslag til landsholdsledelsen, samt de arbejdsopgaver, der ligger 
herunder. En række praktiske opgaver i forbindelse med deltagelse i NM/VM kan varetages af 
Eliteudvalg og Landsholdsledelse i forening. Se liste i bilag. 

7. Eliteudvalget arbejder til enhver tid ud fra retningslinjer, som fastlægges af Sportskomiteen og 
eliteudvalget i forening. Eliteudvalget holder løbende Sportskomiteen underrettet om arbejdet i 
Eliteudvalget. 

8. Eliteudvalget forpligter sig til at fremlægge et budget over alle aktiviteter inden afholdelse, således 
at det dokumenteres, at aktiviteten er finansieret af midler indsamlet af Eliteudvalget.  

9. Eliteudvalget skal arbejde for at udbrede det etiske og moralske regelsæt, som fremgår af DI’s og 
FEIF’s regelsæt, idet især eliten opfattes som rollemodeller.  
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Bilag med liste over vigtige opgaver: 

AD 3) 

Det tilstræbes, at der laves 1-2 elitesamlinger om året opdelt på seniorer og ungdom (ungryttere og 
juniorryttere). Der er lavet en Elite- og talentudviklingsstrategi for 2021-2023. 

 

AD 6) 

Praktiske opgaver der varetages af Eliteudvalg og landsholdsledelse for sport og GK i forening 

• Booking af hotel til landsholdet 
• Booking af faciliteter i landsholdslejren (telt mv) 
• Søge sponsorer til tøj og andet udstyr til landsholdet 
• Administrativt arbejde ifm. registrering af landshold (samarbejde med SK eller DI-administration) 
• Klargøring af div. dokumenter ifm. samling af landshold efter udtagelsen (samarbejde med SK eller 

DI-administration) 
• EU fungerer som hjælpende hånd til landsholdsledelsen i samarbejde med DI-administration) 
• Udarbejde retningslinjer for landsholdstilkendegivelser, i samarbejde med SK 
• Føre en dialog med landsholdstilkendegivere om ønsker, forventninger mv. til det forestående 

mesterskab 
• evt. udarbejde en kontrakt for landsholdsdeltagere (i linje med elitekontrakten, der bør opdateres). 

Landsholdskontrakten skal revideres og indgås forud for hvert mesterskab. 
• Udarbejde et regnskab, der giver indblik i de reelle omkostninger forbundet med den enkelte 

landsholdsdeltagers medvirken i det pågældende mesterskab (i samarbejde med SK) 
 


