
 
 

Referat af Enduro SU + SK møde 13/10-18 med efterfølgende drøftelser på mail 

 

Til mødet 13/10 var Anita, Mads og Dan til stede. 

Efterfølgende har Martin og René kommenteret og tilføjet via mail. 

 

Reglementsændringer til 2019 

Kun en enkelt ændring/tilføjelse, som sendes til godkendelse hos juraudvalget: 

Juniorklassen: Kørere under 18 år kan ikke tvangsoprykkes. 

 

Løbsmanual: 

Der skal udarbejdes en løbsmanual, hvor bl.a. følgende kommer til at indgå: 

Sporet: Det påhviler arrangøren at sørge for, at sporet er ryddet og klippet ned i hele sporets bredde og 

højde som en stående kører. Løse sten, grene, osv. skal fjernes, og det som ikke kan fjernes (f.eks. 

træstubbe) skal markeres med farve eller minebånd. Grene og buskads skal klippes væk så kørerne ikke får 

noget i øjnene i det tilfælde, at de kører uden briller grundet mudder, regn, eller andet der gør det svært at se 

med briller på. Grene skæres/klippes så vidt muligt af helt inde ved stammen. I sving skal klippes væk så 

køreren kan læne sig ind i svinget. 

 

E-learning:  

Vi vil gerne udvide omfanget af e-learning med følgende: 

Track Marshalls: Mere om deres opgaver/pligter. At de skal være ekstra opmærksomme mod slutningen af 

løbet hvor kørerne er trætte og sporet er slidt, konstant have folk der kører sporet (ikke stoppe i grupper hvor 

det ikke er nødvendigt), sørge for løbende afløsning af faste poster, rydde sporet for farlige 

genstande/grene/sten osv. under løbet, osv. Mere info kommer. 

Sporbyggere: Valg af sporforløb, ikke sving bag bakker, korrekt markering med bånd og pile, placering af 

start- og pitområde, km. skilte, chickenlines, rydning og klipning, osv. Altså en guide der sikrer nogle 

grundlæggende retningslinjer for sporbygning. 

 

DM løb 2019  

Det bør meldes ud senest 1/3, hvilke løb vi har. Lige nu ser det ud som følger: 

Børkop Enduro = Lørdag 31/8-19 

EDV søger om at få Oksbøl og Finderup. Vi har fået Finderup, med dato 29/6, men prøver at få det rykket 

frem tidligere. 

Hvilke løb planlægger EDK? Antvorskov 26/5 er der søgt om. Desuden Hallandia i april eller Jægerspris er 

sidste melding. 

Har Svendborg (Mads og Greg) nogle planer? Ikke pt. 



 
 

Kan EDK evt. hjælpe Hedeland med at lave et løb, eller leje området? Hedeland har lagt vandingssystem i 

området med MX bane, så der ikke kan køres på tværs mere. Der er heller ikke den store gnist/kapacitet til 

at lave løb, ser det ud til. 

Vesterbæk afventer svar fra militæret på dato for Sønderjysk Terræncross. 

Ole Beck barsler med noget is-race på en sø 

DM i Extrem Enduro afholdes i Juelsminde eller Spørring i det tidlige forår. 

 

Løb og licenser 2018 

Vi havde pr. 1/10 2017 171 licenser. I 2018 var det pr. 1/10 153 licenser. Altså en nedgang. Der har dog 

været et OK fremmøde til løbene: 

DM 1 80 deltagere 

DM 2 90 

DM 3 75 

DM 4 75 

DM 5 80 

Målet er naturligvis at få både flere licenser OG at få flere ud at køre løb. Specielt de dyre militærområder 

Oksbøl og Finderup kræver mange kørere for at styre udenom underskud. 

Måske vi skulle lave en undersøgelse hos endurofolket, som vi har gjort før, for at finde ud af hvad der evt. 

holder folk tilbage? Tid, priser, familie, husbyggeri, arbejde, skader, osv?? Det er jo nok en kombi af det 

hele…. 

 

Oprykkere fra B til A efter DM 2018 

Jes Olsen 

Marc Viby 

Henrik Vallentin 

 

 


