
Referat af SU Enduro møde 19/6-13  

Tilstede: Johnny, Dan, samt Søren Andersen fra DMU og André Larsen som gæster. 

Afbud fra Ulrik og Peter. 

 

Agenda: (beslutninger med rødt) 

 Landstræner André Larsen og sportschef Søren Andersen orienterer. Der var en 
række ønsker fra landstræneren: 

1. Definere enduro når det skal være et DM løb: Max 30% må være MX spor 
2. SU skal fremover vurdere nøje om en ny arrangør og/eller et nyt område kan 

få et DM løb 1. gang. Bedst at lade 1. gang være et pokalløb, for at sikre der 
er styr på sagerne. Dette tilslutter SU sig. 

3. Længere køretid, da enduro handler om udholdenhed. Min. 3 timer for A+B 
og 2 timer for øvrige. Dette kræver ændring i reglementet, og bør drøftes af 
SU ved næste møde. 

4. Svartid på max 3 dage på forespørgsler til SU, og svar indbyrdes i SU. Min 
personlige mening er det er for stramt. Der er ferier, weekender, osv., og der 
kan være sager hvor der skal hentes ekstern info/svar først.  

 Drøfte official reglement og uddannelsesplan. Der laves i første omgang kortfattet 
liste med pligter til officials, altså dem udover de obligatoriske, teknisk kontrol, 
tidtager, dommer, stævneleder, osv. 

 Endurodommere: Benytte crossdommeruddannelsen? Ja – vi benytter indtil videre 
MX dommeruddannelsen 

 Sponsorer: Jes Munk har solgt X-mile, så den er død. 

 Ændringer til reglement: Off road klassen nedlægges JA, dispensere for dommer 
ikke må komme fra arrangerende klub JA, køretid for +48 ændres til MIN. 1½ time 
JA. 

 Løb + træninger 2014: 4 militærområder er lukket op for motorløb: Oksbøl, Varde, 
Borris og Jægerspris. 3 om året hvert sted. Vi skal have booket os ind for 2014 
allerede nu! Tag kalender med. Der kommer kontaktdata på personen der skal 
søges hos. EDV booker datoer til de 3 jyske områder, Enduroklubben til 
Jægerspris. 

 DM løb 2014. Når vi har datoer for militærområderne skal vi have døbt DM datoer. 

 Støj: Anvisninger til hvordan man reducerer støj med enkelte midler. Meget vigtigt 
ved træningsområder. Send billeder og beskrivelser til Dan. Så samler han det til en 
manual. 

 Kolding: Status for etablering af enduroområde. Afventer info fra Ricco (trialgut). 

 DM1 Sorø: Både Lars og Curt står som GNS. Kun arrangør kan få GNS. Ikke 2 
personer. Drøfte med Lars og Curt hvem der skal have GNS. 

 Evt. 
 

Næste møde er 30/6 ved løbet på Hedeland. 

Mange hilsner 

 

Dan Uno 


