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Kommissorium  
for 

Banesportsudvalget (BU) 
 
 
Følgende kommissorium er udarbejdet og godkendt af AAS’ bestyrelse. Det er gældende for 
AAS' udvalg for banesport, kaldet Banesportsudvalg (BU).  
Kommissoriet dækker udvalgets arbejde i perioden 1. januar – 31. december 2022. 
 
AAS´ bestyrelse har i følgende kommissorium anført de opgaver samt det ansvar, som dette 
indebærer for BU. 
 
1  Formål 
  BUs formål er: 

- At administrere banesporten på FDM Jyllandsringen via gældende reglement.  
- At have kontakt med FDM Jyllandsringen  
- At medvirke til udbredelsen af banesporten i Danmark.  

 
2  Ansvar og kompetence 

BU har ansvar for at opretholde de sportslige rammer for banesporten. BU skal referere 
direkte til bestyrelsens udpegede kontaktperson for BU. 
BUs formand er bestyrelsens nærmeste samarbejdspartner. 

 
3 Udvalgets medlemmer 

BU består af én formand og op til 6 medlemmer, der alle godkendes af AAS’s bestyrelse.  
BU konstituerer sig selv i forhold til delegerede arbejdsopgaver. 
 

 
4 Ansvarsområder 

• At deltage i diverse møder. 

• I samarbejde med FDM Jyllandsringen at udpege årets løbsledere. 

• At afholde officialsaften inden sæsonen går i gang. 

• At afholde nødvendige klubkurser. 

• At få tilmeldt klubbens officials til nødvendige DASU-kurser. 

• At få fornyet officials licenser hos DASU. 

• At sørge for officialsammensætning i samarbejde med chefofficials. 

• Officials pleje. 

• At der bliver skrevet på hjemmesiden ved runde fødselsdage blandt officials. 

• At der bliver taget referat af alle møder. 

• At der bliver sat ansvarlige på de forskellige opgaver i BU. 

• At udarbejde stillinger i klubmesterskaber på bane. 
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5 Fokuspunkter 2022 

For at få flere aktive, officials og deltagende medlemmer til klubbens arrangementer, har 
bestyrelsen og banesportsudvalget aftalt følgende fokuspunkter for 2022: 
 

 
 5a) Fokuspunkter i forhold til samarbejde, kommunikation og åbenhed 
 

• Fokus på den rette arbejdsfordeling i dommertårn. 

• Bedre oplæring af vores løbsleder assistenter, med samme mødeform som i 

2021 

• Sikkerhed omkring presse og placering på banen. 

• Officials uddannelser på specifikke områder, hvor vi er sårbare. 

• Facebook 

• Ensartet brug af dropboks Dropbox 

• Skabeloner for løbsledere, for mere ensartethed, uanset hvem der er 
løbsleder (Løbsinformation, tidsplan, slutinstruktion mv.) 

• Mulighed for overdækning ved baneofficials flagposter 
 
 
 
6 Varighed og ajourføring  

Dette kommissorium dækker kalenderåret 2022. 
Bestyrelsen kan til enhver tid ændre kommissoriet.  

 BU kan til bestyrelsen indstille ønske om ajourføring af kommissoriet. 
 
 
 
Kommissorium er godkendt af bestyrelsen og Banesportsudvalget 
 
 
 
 
 
___________________________                                            _____________________________                              
 
           Dato Bestyrelsen                                                                        Dato Banesportsudvalget 
 

 

 

 

 


