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Denne enduroundersøgelse er lavet i efteråret 2016. Ud af de 332 inviterede besvarede 120 personer 

spørgeskemaet. Deltagerne er både aktive endurokørere, men også tidligere kørere der har haft licens 

mellem 2012 og 2016. I alt blev der sendt 2 rykkere pr. e-mail ligesom der også er blevet rykket på 

Facebook og i klubberne. 

Baggrundsviden 
Dette kapital viser tabeller med baggrundsviden på deltagerne i undersøgelsen. De første to figurer 

nedenfor viser deltagernes køn og alder. Der er stor overvægt af mænd og personer mellem 41 og 60 år. 

 

Der er ligeledes en overvægt af personer fra Sjælland og København. 
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De aktive kørere er i høj grad C-kørere, mens damer og juniorer er meget svagt repræsenteret i 

undersøgelsen. 

 

Ser man på klubberne hvorfra deltagerne kommer, kommer næsten 50 pct. af deltagerne fra Enduro Klub 

Danmark, mens 20 pct. er fra Børkop Motor Sport.  

Klub Procent 

Enduro Klub Danmark 47% 

Børkop Motor Sport 20% 

Hedelands Motorklub 9% 

Fyens Motor Sport 4% 

Vordingborg Motocross Klub 4% 

Ténéré Klub Danmark 3% 

Hadsund Motor Klub 1% 

Hjørring Motor Sport 1% 

Midtjysk Trialsport 1% 

Vesterbæk Motocross Klub 1% 

Andet 13 
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Tidligere kørere 
Disse spørgsmål er kun blevet stillet til dem der svarede ’nej’ til, at de på nuværende tidspunkt har et 

kørerlicens i enduro. I alt har 34 personer, der ikke har kørerlicens, besvaret spørgeskemaet. Da det ikke er 

mange personer, skal resultaterne anskues med en vis forsigtighed. Figurerne kan dog give et overordnet 

billede af gamle køreres holdninger til endurosporten. Mange af de tidligere kørere kunne godt forestille sig 

at vende tilbage til sporten på et tidspunkt (72 pct.), mens kun 11 pct. svarer ’nej’ til spørgsmålet. 

 

De personer der i ovenstående spørgsmål svarer ’ja’ bliver efterfølgende spurgt til, hvornår de regner med 

at køre igen. En stor del af disse svarer, at de har tænkt sig at tegne kørerlicens i 2017, mens kun meget få 

angiver at der går flere år. Enkelte giver andre begrundelser for, hvornår de ønsker at starte igen. Dette er 

bl.a. når/hvis der kommer et spændende løb, når der samarbejdes mellem klubbernes crossbaner eller når 

det er muligt at rykke ned i B-klassen. 

 

Hvornår? Antal 

0-1 år 8 

2-3 år 1 

Andet 2 

Når/hvis der kommer et spændende løb 1 

Når der samarbejdes mellem hinandens 
crossbaner 

1 

Når det er muligt at rykke ned til Enduro B-
klassen 

1 

I alt 14 

 

Det er interessant at se på, hvorvidt tidligere kørere mener, at klubben kunne have gjort en forskel for, at 

de ikke var stoppet. Som nedenstående figur viser, angiver kun 7 pct. at klubben kunne have gjort noget, 

mens 56 pct. svarer ’nej’ til spørgsmålet. Det er altså få personer, der mener at klubben kunne have gjort 

noget for at fastholde dem som kørere. 
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Der var mulighed for at angive en kommentar i forhold til, hvad klubben kunne have gjort anderledes. I 

tabellen nedenfor ses de 5 kommentarer.  

Kommentarer (5) 

Fynske (syddanske) arrangementer 

Træningsmuligheder/baner i Nordsjælland + billigere 
licens 

Info om muligheder for rallysyn er en stor mangelvare 

Nedrykket mig som Enduro B-kører 

Mulighed for at leje maskine til begyndere og let øvede 

 

Der spørges ligeledes til, om DMU kunne have gjort noget for, at man var blevet i sporten. Her ses igen et 

positivt billede, hvor kun meget få personer angiver at tingene kunne være gjort anderledes fra unionens 

side.  
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Igen var der mulighed for at komme med kommentarer i forhold til, hvad DMU kunne have gjort 

anderledes. De 11 kommentarer kan ses i tabellen nedenfor. Nogle af de emner der går igen blandt 

tidligere kørere både i forhold til klubben og DMU’s betydning, er blandt andet træninger og 

træningsfaciliteter i lokalområdet samt billigere licens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktive kørere 
Dette afsnit vil analysere svarene fra de aktive kørere.  

Nedenfor ses to cirkeldiagrammer der viser, hvor mange løb folk har kørt i 2016, og hvor mange løb de 

ønsker at køre i 2017. I 2016 kørte 63 pct. af kørerne maksimum 3 løb, mens 67 pct. svarer, at de i 2017 vil 

køre over 4 løb. Det er en meget positiv udvikling, hvis dette bliver en realitet. Det tyder på, at vi har en 

masse endurokørere, der er meget motiverede for at komme ud og køre. 
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Kommentarer (11) 

Holde træninger 

Træningsfaciliteter lokalt 

Billigere licens 

Flere træningsområder i nærområdet 

Samarbejde mellem organisationerne 

Billigere licens og transponderudgifter 

Mere opbakning om enduro, flere kørere til løbene 

En rookie række som ikke kører DM vil være en intro for dem som overvejer sporten 
eller er lidt skadede eller lign. 

Mere information 

Have rykket mig ned til MXC og Enduro B-klassen 

Mulighed for at leje maskine til begyndere og let øvede 
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Der er dog få der ønsker at køre færre løb i 2017. Disse personer er blevet spurgt om, hvorfor de ønsker at 

køre mindre i 2017. Til dette spørgsmål var der mulighed for at angive mere end et svar, hvilket derfor giver 

en samlet procent på over 100. Flest angiver dog, at de ikke har tid, eller at det er for langt fra deres bopæl. 

 

Hvorfor køre mindre? Procent 

Jeg har ikke tid 44 

Det er for langt fra min bopæl 31 

Sporten er for dyr 19 

Jeg har ikke lyst til at køre så 
meget 

13 

Ved ikke 19 

 

De havde ligeledes mulighed for at knytte en kommentar, hvis ovenstående ikke var tilstrækkeligt for at 

dække deres begrundelse. Øvrige kommentarer til dette spørgsmål kan ses i tabellen nedenfor. 

Kommentarer (9) 

For meget terræncross og høj hastighed 

Har kørt en del official 

For gammel :-)? 

Har lavet sommerhus, er næsten færdig 

Kører ATV løb i udlandet 

Hjælper de unge på endurolandsholdet 

Går over til cross igen 

For meget crossagtigt 

Er stoppet for at satse på offroad med mindre konkurrence, men mere sjov og 
hygge 

 

Der er altså flere der mener, at enduro er blevet for meget crossagtigt med for høj hastighed.  

Hvis vi så ser på de udenlandske løb, kan man i nedenstående cirkeldiagrammer se henholdsvis kørte løb i 

udlandet i 2016 og antallet af ønskede kørte løb i udlandet 2017. Igen tyder det på, at der er mange kørere 

der er motiverede for at køre mere. Ca. 50 pct. svarer, at de gerne vil køre udenlandske løb i 2017, mens 

dette tal var en del lavere i 2016. 
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I spørgsmålet om, hvorvidt der er interesse for en serie af hard/ekstrem enduro svarer over 50 pct. ’ja’. Det 

er i høj grad A- og B-kørerne der svarer ’ja’, men ser man på C-kørerne svarer 50 pct. også, at de er 

interesserede i serien. Blandt +48-kørerne svarer flest ’nej’, men der er stadig 39 pct. der svarer ’ja’ til 

spørgsmålet. Der er altså en stor interesse blandt endurokørere i forholdt til hard/ekstrem enduro. 

 

Når der spørges til, hvorvidt de synes der bør oprettes en oldboys klasse mere (+40år) svarer en stor del 

’ved ikke’, mens omtrent lige mange svarer ’ja’ og ’nej’. Der tegner sig et billede af, at det i høj grad er a- og 

c-kørere der svarer ’ja’ til spørgsmålet, mens de øvrige klasser i højere grad svarer ’nej’ (B-kørere + +48-

kørere). Ser man på kommentarerne er det tydeligt, at der er forskellige holdninger til spørgsmålet. Nogle 

mener ikke der er nok kørere, nogle mener det skal være +36, mens andre siger at der er brug for +60. En 

siger, at det ikke er alderen der skal afgøre det, men at der i stedet skal være en indslusningsklasse.  
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I spørgsmålet ’Kunne du tænke dig at køre 7 DM-afdelinger? (Hvor det dårligste resultat ved de 7 afdelinger 

slettes, svarer flest, at de ønsker 7 afdelinger. Det er tydeligst blandt +48-kørere, hvor 6 pct. svarer 6 

afdelinger og 39 pct. svarer 7, mens kørere i B-klassen i lige høj grad svarer 6 og 7. Det er dog få personer 

der svarer i de forskellige klasser, så igen skal det mere ses på med forsigtighed.  

Svar Procent 

Jeg vil helst køre 7 DM-afdelinger 37 

Spørgsmålet er ikke relevant for 
mig 

21 

Jeg vil helst køre 6 DM-afdelinger 17 

Jeg er ligeglad 17 

Andet 7 

 

Nedenfor er de kommentarer der er knyttet til spørgsmålet. 

Kommentarer (6) 

Hvorfor ikke holde fast i 6 afdelinger. Det er urealistisk at tro folk kan nå at være med i 6 løb. Men 
systemet er nødt til at blive lavet om så der komme en fratrækker. Altså 6 løb og de 5 bedste tæller. Når 
der ingen fratrækker er så er man ude af cuppen hvis man har en defekt f.eks. i 2. afdeling. Så er der 
ingen grund for at kæmpe videre i cuppen.. 6 løb med 1 fratrækker. Sådan er det også altid i MTB cups og 
lignende 

Hvis det bliver mere enduro gerne flere hvis stadig cross er det lige meget 

Grundideen med enduro er udholdenhed. Derfor er ideen om at kunne smide et resultat væk ikke på 
linje med grundtanken i sporten. Desuden kan der spekuleres i manglende deltagelse for at spare på 
transportomkostninger. 

Det kan være sidt for nogle klubber, da deres løb vil blive fravalgt, da de ligger for langt væk 

Enduro betyder udholdenhed = mange lange løb 

Kan ikke deltage på atv 
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Sammenligning af klasser 
I dette afsnit analyseres resultaterne på tværs af klasser.  

Det er tydeligt, at C-kørere og A-kørere eksempelvis ikke ønsker det samme, og man skal derfor se på dem 

adskilt i forhold til løbsønsker og holdningen hertil. Som figuren nedenfor viser, er der større tilbøjelighed 

til at svare ’som den er nu’, hvis man er C-kører eller 48+, mens flere A- og B-kørere ønsker længere køretid. 

Det er dog kun i B-klassen at flest vælger ’længere køretid’. 

 

Også når man ser på sværhedsgraden ses forskelle imellem klasserne. A- og B-klasserne svarer ar sporene 

er for nemme, mens C- og 46+-klasserne synes at sporene er tilpas. I kommentarerne svarer flere, at farten 

på mange strækningen er for høj, og at der godt måtte være flere tekniske ting (Specielt ved A- og B-

kørere), hvor der er mulighed for en chicken rute udenom. 

 

Et lignende billede tegner sig, når man ser på, hvorvidt kørerne ønsker at sværhedsgraden sættes op i 2017. 

Det er specielt A- og B-kørerne, der mener at den skal sættes op eks. med træstammer, op- og nedkørsler 

osv., mens der er lige mange der svarer ’ja’ og ’nej’ blandt C- og 48+-kørere. 
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Det er altså tydeligt, at der er stor forskel på de forskellige klasser, og de derfor ikke skal behandles ens, 

hvis flere skal køre enduro.  

 

Frivillighed 
Dette afsnit vil kort redegøre for spørgeskemaets resultater omhandlende frivillighed.  

Generelt er der er en meget stor tilfredshed blandt endurosportens frivillige. Ud af alle der har et enduro 

kørerlicens er 59 pct. frivillige.  

Når man deler spørgsmålet om frivillighed op på klasse, er der en tydelig forskel mellem frivillige og ikke-

frivillige. Næsten 70 pct. af alle A-kørere svarer at de er frivillige, mens kun 44 pct. af C-kørerne er frivillige. 

Den mest aktive klasse i forhold til frivillighed er +48, hvor 72 pct. angiver at de er frivillige. 

 

Dem der har svaret ’ja’ til, at de er frivillige, er derefter blevet spurgt om, hvorvidt de er glade for at være 

frivillig eller ej. Her svarer hele 90 pct., at de er glade for det, hvilket må siges at være meget positivt. Kun 0 

pct. svarer ’nej’ til spørgsmålet.  
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Det er meget forskelligt, hvor ofte de frivillige hjælper til. Størstedelen angiver, at de hjælper til et par 

gange om året (47 pct.), mens 22 pct. hjælper til hver uge.  

 

Hvor ofte er du frivillig? Procent 

Hver dag 4 

Hver uge 22 

Hver måned 14 

Et par gange om året 47 

Sjældnere 6 

Andet 8 

 

En stor del af de frivillige er interesserede i at hjælpe til noget oftere, hvis de blev spurgt (47 pct.), mens 

kun 23 pct. synes de hjælper nok til. Der er altså et potentiale i, at få kørerne til at hjælpe til noget oftere, 

hvis der er behov for det. En måde, hvorpå det kan være lettere at organisere de frivillige på, er ved at lave 

en liste med alle klubbens frivillige. På listen står der kontaktoplysninger, hvor ofte de ønsker at hjælpe og 

hvad de gerne vil hjælpe med. På denne måde er det nemmere at nå ud til de frivillige, og bede dem om 

hjælpe til med lige det de brænder for. 
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Det sidste spørgsmål indenfor frivillighed er til dem der ikke allerede er frivillig. De bliver spurgt om, hvorfor 

de ikke er frivillig. Her er det interessant at 0 pct. svarer ’Jeg gider ikke’, men at årsagerne i stedet er, at de 

ikke har tid, at ingen har spurgt eller at de ikke ved, hvad de kan bidrage med. Der er altså også her et 

potentiale til at få flere til at hjælpe, såfremt frivilligheden organiseres bedre. 

 

Hvorfor er du ikke frivillig? Procent 

Jeg har ikke tid 63 

Der er ingen, der har spurgt mig 26 

Andre årsager 26 

Jeg ved ikke, hvad jeg kan bidrage 
med 

23 

Jeg gider ikke  0 

 

Det er altså tydeligt, at det er sjovt at være frivillig i endurosporten, ligesom det er tydeligt, at der er et 

stort potentiale i de frivillige, såfremt den bliver organiseret bedre. Dette er et området der kunne være 

interessant at arbejde med i 2017, så vi bliver en endnu stærkere sportsgren.  

 

Forbedringer i fremtiden 
De sidste to spørgsmål i spørgeskemaet er åbne spørgsmål, hvor deltagerne selv har kunne skrive deres 

kommentarer til, hvordan de tror vi kan få flere ud at køre samt, hvordan løbene kan forbedres.  

Det første spørgsmål ’Hvordan tror du, at vi kan få flere til at køre enduroløb’ svarede 63 personer på. 

Nogle af svarene kan samles i nogle kategorier. 25 pct. af kommentarerne går på PR. Enduro er ikke synlig 

nok, og skal markedsføres mere i diverse medier (facebook, hjemmeside, motorblad osv.) i stedet for at 

foregå mund til mund. 19 pct. at kommentarerne omhandler træningstid- og sted. Der skal være flere 

træninger i lokalområderne. De er 13 pct. der kommenterer i forhold til MX. Der skal være specielle MX-

klasser der kan tiltrække flere crosskørere til løbene ligesom man kunne arbejde med et billigere prøveløb,  
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hvor man kan køre på en MX-cykel. Det skal også være lettere at komme som MX-kører eks. ved at 

lygteregler o.l. laves om. Alle kommentarer er lagt som bilag 1. 

 

I forhold til spørgsmålet ’Hvad synes du, vi kan gøre for at forbedre løbene?’ svarer over 20 pct. at de er 

godt tilfredse eller at de ikke ved, hvad man skal gøre for at ændre det, mens 23 pct. svarer at sporene skal 

være mere tekniske, farten skal ned og det skal være mindre crossagtigt. Alle kommentarer kan ses i bilag 

2.  

 

Bilag 1 
 

Kommentarer (63) 

Flere køresteder 

Bedre træningsforhold, og åbne sporten lidt. Jeg bor ikke ved min klub, men er kun medlem pga licens. 

Kender ingen der 

Få lokket flere MX kørere 

Oprette ugentlige træningsdage med trænere. (Nu mere det ligner onsdags bold, nu flere vil komme) 

Mere fokus på MX køre og glem regler vedr lygter  

Få nogle Pro til at opvise 

Tidligere udmelding på datoer. så man kan få ferie fra job.  

Flere kyllingespor. 

Et stort problem er manglende mulighed for regelmæssig enduro træning, ikke crossbane. Det er en stor 

investering hvis man ikke kører alle afdelinger for det er begrænset hvad man kan få af køretid. 

Fokuser på at crosskørerene. Det kunne evt. Være mere interessant for dem hvis MSN afholder løbene som 

beskrevet i nedenstående punkt 23 "Hvad synes du, vi kan gøre for at forbedre løbene?" Da det er lidt mere 

cross stil med prøverne osv. 

Alle løb skal være fastlagt med dato tid og sted fra sæson start  

Fjerne kravet om lygter 

Info om sporten og i særdeleshed at det ikke behøver at koste mange penge at komme i gang. 20.000 kan 

man godt komme i gang for 

Løb som Billund terræncross giver god reklame for sporten i bl.a. DMCU 

Locations - locations - locations 

Åbenthed om at enduro kan køres på en MX-maskine med lygter (behøver ikke virke) I flere beskrivelser af 

enduro får man indtrykket af at det ikke kan lade sig gøre.  

Sæt tilmeldingsgebyret ned  

Det kan man ikke bare lige sådan gøre... 

Billige prøveløb hvor man kan køre på en MX cykel 

Bedre træningsforhold / flere områder at træne på 

telleren og resultater skal man kunne regne med 

Alders opdel, C klassen, det vil gøre at mange flere crosskørere vil deltage. 

Lave en facebookside som måske kommer ud til en større gruppe mennesker. Dem der allerede kører 

enduroløb kender nok også en del andre motorcyklister som så kan få øjnene op for det og derudover Oprette 

løbene som et event på Facebook. Når man ser at den og den har meldt sig til melder man sig måske også 

selv til. Facebook er noget mange bruger dagligt og man vil blive mindet om det. I stedet for at man skal ind på 

en hjemmeside hvor man kun kommer engang imellem 
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Flere træninger i terræn. Ikke bare på en normal motocrossbane, men i militære terrænner, skove etc. 

Reklamere inden for Motocross  

Bedre tilskuerforhold og bedre udbud af mad og drikke 

Ved at oprette en "crossklasse" som er åben for crosskører 

Oplysning, og flere faste træningsdage. Dvs. faste spor man kan komme på, så det er nemt at komme som ny. 

Flere træningsområder og datoer 

Fortsæt med Mx klasser og tvangsopryk for dygtige kører i de rette klasser så ikke begyndere føler at de kører 

i vejen  

Gør løbene til mere Enduroløb 3-4 timer og svære terræn 

Ved at hjælpe klubberne med at finde områder hvor der kan køres 

Jeg syntes der i 2016 lå tre i Jylland på 6 weekender, dette var meget og ved godt det er svært at få tingene til 

at hænge sammen. Men det bliver ret dyrt når man skal fragte sig på tværs af landet, og det bliver bare meget 

synligt når de ligger så tæt. Der er også det med familien, for når løbne ligger i den anden ende af landet, er 

det hurtigt en hel weekend der bruges på det og så er man savnet. Så måske lidt større spredning i land og 

kalender hvis det kan være en mulighed. 

Sætte køretiden ned, ændre på setup, så der kommer lidt afveksling og så markedsføre det bedre.  

Bedre promovering, især i crossklubber 

Højere sværhedsgrad i A-klassen og helt sikkert en offroad klasse!!! 

Større forskel på Enduro og Motocross løb. Større sværhedsgrad. 

Udvide markedsføringen / kendskabet til enduro hos de unge 

Være mere synlige i de sociale medier uden for de rammer man normalt opererer i. Eksempelvis forskellige off 

road grupper.  

Flere steder at køre 

Mere info 

Flere træningssteder  

Lav et uofficiel DM i cross klasse, så for de smag for denne fede sport😊 Sådan kom jeg ind i Enduro👍 

At der bliver lavet desideret, enduroløb, med tidskort, og ikke som nu hvor det mest er terræn cross 

Mindre køre tid (max 2.5 time), reklame for sporten, mere seriøsitet omkring feks offentliggørelse af resultater. 

Fjerne krav om lygter.  

Lave mx klasser til hver dm, sværhedsgraden må ikke blive sværere så tror jeg der er flere der bliver ved med 

af kører. Lav evt nogle mere ekstrem løb til dem der elsker sådan noget.  

Bedre dækning i medierne  

Markedsføring og at det ikke skal så besværligt og "lukket miljø" samt sikre at der kommer flere 

træningsmuligheder   

Tænker at hvis man har flere faste trænings steder og arrangementer så folk kan komme ud og snuse til det. 

Syntes man skal kigge på de forskellige klasse inddeling. Tænker at motion er for dem der vil snuse til 

sporten. C kunne være for begynder der gerne ville køre med på tid, men måske de kun skulle køre 1,5 time. B 

kunne så måske 2,5 time og A køre 3 timer. Måske man skulle gøre det billigere for dem som første gange vil 

køre dm at de måske får tilbudt de første 3 løb til billigere penge så de kan prøve det af, for som nu er det dyrt 

at starte op både med maskine og udstyr.  

Mere reklame 

Mere PR. 

Mere styr på det hele. Lav løbende efter de svar vi for ind og ikke efter hvad der er nemmest.  

Oplysning 

Nemmere løb for C og B kører 

Oplysning, og nemmere tilgang til sporten. Kender man ikke nogen, eller kører cross aner man nærmest ikke 

det eksisterer  

Mere omtale fx i MotorBladet etc. 

Reklame med flotte film og fortællinger fra løbene 
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Flere or bedre training områder. 

Trial og Enduro kørsel i Danmark er en lille lukket klub, hvor man skal kende nogen. Det er meget svært at 

finde info på nettet, ligger skjult i diverse facebook tråde og meget andet. DMU sport kom nu i dette årti og lave 

nogle ordentlige hjemmesider, der er også understøtter mobil tlf'er, men ikke mindst sørg for at informer meget 

bedre. (Prøv evt. at se kalenderen, så behøver jeg vist ikke sige mere) 

Slæk på krav om lygter, lav noget målrettet enduro træning der lærer kørere at komme sikkert over 

forhindringer, undgå at hæve prisen og hæv niveauet for pit, parkering, toilet og forplejning 

Flere træningssteder 

Find andre oplysningsmetoder end mund-til-mund. 

Lav cuppen om så der er en fratrækker så alle dem der udgår i de første par løb pga. styrt eller skader stadig 

har noget at køre for i resten af løbene.  

 

Bilag 2 
 

Kommentarer (60) 

Gennemsnitshastigheden ned det øger sikkerheden og minimerer skader og højner fun faktor. Mere teknik og 

mindre gassen i bund slå hjernen fra  

Intet 

Kig lidt efter hvad de gør i Sverige, de klarer det ganske godt 

Kræver nok flere frivillige hænder 

Flere løb på Sjælland. 

Officiel ikke med for at køre med som race og regler vedr start holdes 

Events  

Lidt flere udfordringer med træstammer. Lidt mindre markræs. 

De løb jeg har deltaget i har været fine. Gode spor og godt afviklet.  

Forsøge at efterligne henholdsvis EM, VM og Tysk mesterskab hvor der er forskellige tidsprøver undervejs 

som extremetest, endurotest, crosser osv. Bare måske i en kortere udgave. Stadigvæk med transport 

strækninger hvis det er muligt at finde områder til det.  

Alle løb skal være fastlagt med dato tid og sted fra sæson start  

Bedre med tid og resultaterne. Det er ikke professionelt nok at dem i pitten ikke kan følge med og give os på 

sporet info om vores placering og tid til næste kører. Så få meget af det markrace væk, der er ingen 

udfordringer.  

Det tager tid at sætte spor op. Hvis der skal være flere træstammer, dæk eller lign, kræver det flere hænder og 

frivillige. Det kan være svært at lave turnus og "tvinge" kører til at komme og hjælpe, men måske appellerer til 

enduro kørene om i større grad at komme og hjælpe. Det kræver så at der er nogen der eks er en spor 

ansvarlig til hvert løb, som i god tid forsøger at få støtte til opsætning af sporet. et par dage før er det ikke let at 

lave om på planer. 

Hvor der er mulighed for det at lade alle klasser køre samtidig så dagen ikke bliver så lang. Ofte er der ikke så 

meget at se på for tilskuerne og hvis man deler dagen op er der nogen der kører hjem inden alle er færdige. 

Mindre markræs. Overhold reglementet, også mht teknisk kontrol.  

Med det lille antal aktive kørere der er synes jeg der bliver lavet nogle fornuftige setups til løbene. Klart ville 

det være sjovere hvis vi var flere 

Sætte sværhedsgraden op. Flere stejle bakker og forhindringer. Større straf for at køre chikenlines.  

Flere opkørsler. Flere sten eller noget i den dur.  

Pas 

Mere varierende spor og områder 

i Danmark er det kon muligt at afholde alm enduro dem som ønsker ander former for enduro skal søge i andre 

lande 
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Bedre information inden løbsdagen, bl.a omkring løbsafviklingen. 

Jeg synes det er skide godt:) 

De er fine som de er. 

Synes løbene er gode :-) 

Løbene er gode nok, men deltagerantallet må godt stige, og det vil der komme hvis overstående blev en 

realitet. 

Gøre det mere Enduro orienteret i form af tekniske passager 

Sværhedsgraden op så ikke mx kører kan komme og kører stærkt som på crossbane  

Halandia istedet for mark ræs :) 

Få flere medlemmer ind i klubberne, som kan hjælpe til 

At de krydres med lidt publikum venlige passager. 

Igen ændre setup, evt. Lave specielprøver osv. Så det ikke bare er 3 lange timer i sadlen. Det bliver ofte 

kedeligt og meget tid "alene" 

Chiken-lines ved de svære forhindringer 

mere enduro, mindre tærrencross  

Det er mest småting - for det meste kører det jo som det skal. 

Lave prøverunde 

? 

Der er generel en rigtig god organisering af løbene. Stor ros til det. Måske at hænge tidsplaner op (selvom 

man kan se dem på nettet).  

Ved ikke 

Mere enduro og mindre cross 

Generelt synes jeg løbene er meget prof anlagt - kunne måske godt tænke mig man startede i mindre grupper. 

Længer løb + længer og svære spor - syntes generelt at ildsjælene gør det rigtig flor 

Prøve at få vores reglement, ensartet mod det internationale 

?? 

Godt som det er  

Syntes at løbene i 2016 har været alt for meget cross baseret, mangler nogle svære sektioner såsom dæk 

træstammer og sten, og bakker, og så må der vare være en noget længere kylling rute til dem der ikke køre a 

linien. Syntes kun at du har været børkop der har lugtet lidt af et Enduro spor men os kun lidt.  

Jeg syntes de er fine som de er  

Bruge de militære øvelsesterræner mere. 

Se over nævnte  

Længere spor 

Nemmere løb for C og B kører 

Mere officials uddannelse 

Lave dem hårdere - enduro er udholdenhed ikke cross og fart 

Mere teknisk i sporet 

Ej deltaget 

Hæv sikkerheden ved at sporet aldrig har modsat trafik kun opdelt af en strimmel. Lav gode og solide enduro 

forhindringer hvor en chicken line tager længere tid end forhindringen. Vedligehold markeringen godt under 

hele løbet med ny minestrimmel og skilte. Hold A,B og junior adskilt fra de langsommere klasser - det giver 

meget stress med så stor niveauforskel. 

?? 

Mere teknik, træstammer. Lavere hastighed. 

Generelt lidt mere teknisk (så det ikke bare er grusveje med 90km/h), ændre cuppe til f.eks. 6 løb med 1 

fratrækker. Evt 5 løb med 1 fratrækker. 

Hurtigere udmelding med løbsdatoer 

 


