Referat af møde i Sports Udvalget – Enduro
Torsdag, den 19. december 2013
Deltagere:




Peter Andersen
Dan Uno
Ulrik Nielsen

Følgende emner blev diskuteret under mødet:
ENDURO LANDSTRÆNER
Situtationen omkring den netop nedlagte landstræner stilling blev diskuteret – Da afgørelsen er truffet
af DMU´s Sports Kommision og ikke SU Enduro, er det vigtigt at det er DMU der tager teten i den
igangværende offentlige debat. Der har været udtrykt mistillid til SU Enduro i forbindelse med
nedlæggelsen af stillingen og Peter Andersen har via Facebook kort og præcist meddelt at SU Enduro
intet har at gøre med dennne beslutning.
Yderligere henvendelser angående den nedlagte landstræner stilling skal derfor henvises til DMU.
Fremtidens behov for en eventuel landstræner blev diskuteret, der var ikke enighed om fremtidens
behov. Generelt skal vi kunne ”friste og motivere” fremtidens talenter med noget, der har prestige i
form af landsholds samlinger eller lignende. Dette emne skal der arbejdes videre med til de kommende
møder og det forventes at SU Enduro snarest får udarbejdet et fælles strategi for rekruttering og
vedligeholdelse af talenter i sporten.
DM I EKSTREM ENDURO 2014
Lokaliteten for DM i ekstems Enduro 2014 er endnu ikke fastlagt – Dan Uno er i dialog med Kolding, men
status er stadig, at der er en del problemer der skal løses før de kan afholde et DMAlternativerne er Hedeland eller Grushelvedet ved Svebøller – Lars Christoffersen kontaktesDatoen for DM i Ekstrem Enduro er fastlag til weekenden 22/23 februar 2014.
DM I ENDURO 2014
Følgende dato er lagt fast som løbsdatoer i 2014 – hvilke der bliver DM stillinger er der ikke taget
endelig stilling til – de løb der ikke får DM status, bliver poklaløb:








30. marts:
27. april:
24. maj:
21. juni:
30. august:
19. oktober:
X. augtember:

Billund TerræncrossOksbøl.
Hallandia, Sverige.
Slagelse eller Hedeland.
Børkop Enduro.
Jægerspris.
Sønderjysk Terræncross. (datoen kendes ikke)

Hvis man med det nuværende pointsystem misserr en DM afdeling , er man endegyldigt ude af DM
kampen og det kan for nogle kører være svært at finde motivation for at fortsætte. Derfor blev
detdiskuteret, om det skulle være muligt at smide sit dårligste resultat væk og derved holde
motivationen intakt i hele DM serien. Dette kunne måske motivere flere til deltagelse i DM løb hvis de
tidligere er udgået af en afdeling.
Det blev af samme årsag foreslået at forlænge DM serien fra 6 til 7 afdeliger.
Der var ikke engined om disse forslag, men det blev aftalt at vi skal have disse på plads senest ven næste
møde (inden der kommer en officiel DM kalender)
ANDRE ENDURO LØB I 2014:
Dan Uno foreslog at vi forsøger at promovere og deltage I HemS Vinter Trial (3 løb) og Kelstrup løbet på
Djursland – Dan følger op på disse tiltag.
Løbsmulighederne på Tirsbæk Gods ved Vejle undersøges – Dan Uno tager kontakt til godsforvalter Ib
Hammer.
TELEFONMØDER
Næste møde forsøges afholdt som telefonmøde, når datoen er fastlagt aktiverer Ulrik de nødvendige
telefonnumre og passwords. Har fået oplyst følgende mobilnumre:





Niels Laurtisen:
Dan Uno:
Peter Andersen:
Ulrik Nielsen:

2681 8114
2364 6588
2980 3514
3078 3423

