Referat fra Enduro - møde
Møde: Enduro 02-16
Mødedato: 05.11.2016
Til stede: Martin Nielsen (EDK + SU), Anita Silkær (EDK + SK), Johnny Guldhammer (NMK + SK),
André Larsen (FMS + Landstræner), Søren Reinhard (VMCK), Dan Uno (EDV + SU), og kort forbi
Martin Skov Jensen (Hedeland), samt Camilla Friberg (DMU).
Referent: Dan Uno
___________________________________________________________________

1.

Reglementsændringer til 2017
1. +40 klasse oprettes. Kører med A + B. Grøn baggrund, hvide tal
2. Motionsklassen udgår
3. C klassen er ikke DM-klasse mere. Pokaler på dagen. Kun sammentælling af oprykningspoint.
4.
5.
6.
7.
8.

2.

Oprykning til B når man har 15 point. 1. plads på dagen giver 5 point, 2. plads 4 point, 3.
plads 3, 4. plads 2, 5. plads 1 point. Point flyttes med til efterfølgende løbsår
+48 ændres til +50. I 2017 kan 48-årige køre med, i 2018 kan 49-årige køre med. Fra 2019 ren
+50
Juniorklassen kører med C, Dame og +50. Man kan forblive i Junior til og med man er 22 år.
Ingen tvangsoprykning. Frit maskinvalg
Krav om lygter for og bag, samt nummerpladeholder slettes
Krav om bestemt bund- og talfarve til de enkelte klasser slettes. Det er fremover frivilligt.
Krav er dog man som minimum har korrekt bundfarve på alle 3 tavler på min. mål 50 x 120
mm. Der skal fortsat være kørernummer på alle 3 tavler
Fra B rykker 1, 2 og 3 op i A

Kandidater til løb 2017










1. + 2. april = Oksbøl (EDV)
23. april = Jægerspris (EDK)
29. + 30 april = Finderup (EDV)
April/maj/juni = Vordingborg???
Maj/juni = Hedeland
Maj/juni eller senere = Hallandia (EDK)
26. august = Børkop (EDV)
september = Sønderjysk (Vesterbæk)
17. september = Billund (EDV)

Der bliver 6 DM-løb i 2017. Alle tæller med. SU beslutter i samråd med klubberne hvilke af
ovenstående der skal være de 6 DM-løb.

3.

SK sørger for at skrive til FIM og protestere mod lukkede håndbeskyttere bliver forbudt til enduro. Nu,
inden det evt. vedtages.

4.

Til info, og for at undgå misforståelser: Talenttræner André Larsen er ulønnet, ansat af og refererer til
Søren Andersen, Talent og elite. SU orienteres og tages med på råd. Pengene til hans arbejde er tildelt
af Talent og Elite, og har ikke noget at gøre med de penge der tildeles breddearbejdet.

5.

LUKS-kørere er velkomne til at deltage i enduro-DM, men vi skal sikre at deres forsikringsforhold er
forenelige med DMU. Der var enighed om, at den bedste løsning er at der udstedes et DMU licens i
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en eller anden form til dem, for at lette onlinetilmelding, og for de kan dokumentere på dagen de må
køre med.

6.

SU enduro holder møde tirsdag 29/11, hvor de endelige beslutninger vedr. reglement for 2017 tages.
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