
Referat af SU Enduro møde 6/1-13. 

 

Tilstede: Curt Andersen, Peter Andersen, Søren Nissen, Johnny Pedersen, Dan Uno Kristensen 

 

 Fællesindkøb af pokaler. CURT + DAN tjekker og synkroniserer. Højde 300 – 250 – 200 (såen 
cirka….) 

 
Reglement 2013: Vi gik det igennem og blev enige om ændringer. Køretider:  

Type 2 Enduro:  
 A og B – Køretid min. 2 timer – 48+ køretid min. 1½ time - ved DM-løb.  
 C, 48+, Dame, Junior og Off-Road – Køretid min. 1½ time – ved DM-løb.  
 I øvrige løb er køretidsansættelse frit. CURT sørger for SK får det, og de renskriver. 

  
 Der skal laves JURY på dagen ved de enkelte løb, for at undgå en stakkels dommer står i samme 

situation igen som Steffen i Balle. Juryen består af min. 3 personer fra SU og SK + dommeren. Man 

er som evt. part i sagen inhabil. Skal skrives i reglementet CURT  

 Samkørselsaftale DMU / DMCU laves. Punkt 4 fjernes (det med 3 løb hver). DAN 

 Officials skal orienteres bedre om opgaver og pligter ved løb, sammen med dommer + stævneleder. 
Officials MÅ, men skal ikke, hjælpe kørere for bedre afvikling af løbet. 

 Støj skal reduceres mest muligt – også ved træning. Efterfølgende har CURT oplyst: Det tilstræbes 
at nå ned på 104 dB (2 meter metoden), og der skal laves støjmåling af et stort antal cykler af 
forskellig fabrikat ved træning eller løb, for at se hvad de originalmonterede dæmpere faktisk måler. 

 Landstræner: Hvis André er eneste ansøger: Økonomiske sanktioner opretholdes for 2013. Han kan 
ikke selv være på landsholdet til Six Days. 

 Budget: 20.000,- til landstræner. 12.000,- til de 2 klubber, som deles 50/50  

 DM kalender: Der er mange steder i spil, og nogen som desværre nok falder ud. Billund 
Terræncross er stærkt tvivlsomt, da der er sået græs i alle markerne, og DAN ikke kan få svar fra 
ejeren, som ellers siger der er andre områder der kan bruges. Dato er 16/3, hvis det bliver til noget. 

 Der laves løb 23. eller 24. februar i de 2 grusgrave ved Sorø. CURT melder ud. 

 Vordingborg har man fået afslag på. SØREN prøver at tale med dem igen. 

 Slagelse ligger hos Ole Blædel. DAN har efterfølgende talt med Hans Jørn, som har kontakt i 
Slagelse, og DAN tager derover og taler med ham. Nogen fra EKD som vil med? 

 Hedeland: SØREN snakker med dem. Gerne DM i juni. 

 Hallandia: DM i maj, hvis ikke andre områder kommer på plads. CURT 

 Børkop = lørdag 31. august DAN 

 Tirsbæk = søndag 15. september DAN 

 Brande / Balle = søndag 27. oktober 

 Sønderjysk Terræncross holdes som reserve DM, såfremt noget går galt med de andre. 

 Andre løb: De tyske mesterskaber DEM = 10.03.2013 Itterbeck / Uelsen, 24.03.2013 Dahlen, 
31.08.2013 Tucheim, 15.09.2013 Dachsbach, 12.10.2013 Zschopau. Offroadscramble Tyskland = 
07.04.2013 Idstedt (bei Schleswig), 01.05.2013 Dolle, 15.06.2013 Plate, 14.07.2013 Perleberg, 
31.08.2013 Lägerdorf 

 Strandræs på Rømø: Ulrik vil undersøge mulighederne. CURT 

 Der skal laves et WHY til Balle afgørelsen SØREN 

 Man kan træne på hinandens træningsområder ved betaling på 100,- kr. pr. gang, eller hvad det 
måtte koste på dagen. 

 DM løb = 350,- kr. i tilmeldingsgebyr +100,- kr. i eftertilmelding. 

 PETER sørger for definition af tilladte selvmonteringspigge. 

 


