
 
 
Referat af SU Enduro møde 18/10/15. 
 
 
Dato: 18/10/15 
Sted: Antvorskov 
Tilstede: Martin Nielsen, René Danielsen, Dan Uno, samt gæster fra SK Anita Silkjær og Johnny 
Guldhammer. 
  
Beslutningsreferat: 
  
Der oprettes en ny klasse fra og med 2016 sæsonen: Gæste/motion/hygge. Kører sammen med C, +48 og 
Damer. Ingen pokaler, ingen DM point. Alle kan køre i klassen. 
  
Man får som official ved fremmede løb (ikke ens egen klub) tildelt gennemsnitspoint ved et løb pr. sæson. 
  
Forslag om at 1 DM løb kan smides væk (så 5 løb er tællende ved 6 løb) blev afvist. 
  
Respittid ved løb skal afpasses til tiden det tager for langsomste kører i C klassen at køre 1 omgang + 50 %. 
Vejret og føret skal tages i betragtning. Respittiden skal oplyses ved instruktionen, og kan ligeledes ændres 
ved instruktionen. Ifølge reglementet kan dommer og løbsarrangør suspendere respittiden på dagen. Se 8.4 

Der bliver pligt til løb at opstille KM skilte, så det er nemmere at definere for samaritter hvor en skadet kører 
befinder sig. 

Støjgrænse sænkes fra 112 til 110 dB. Mest signalværdi, da støjreglementet tillader + 2dB, og vi i praksis 
derfor stadig kan tillade 112 dB. Vigtigt er dog at cyklerne kan overholde støjkrav med originalpotter 
monteret. Vi har ved Børkop målt typisk 110 – 111 dB for dem som støjede mest (2 meter metoden), så de 
110 + 2 burde kunne gå. 

Der oprettes klasse for EL-enduro fra og med 2016. De kører med ved de løb der er egnet til det. Altså ikke 
løb i sand. Klubberne melder selv om de mener deres løb egner sig til El-klasser. 

De kører 1. heat på dagen, og modsat rundt på sporet. 

De kører igen sidste heat på dagen, denne gang rigtigt rundt på sporet. 

De har så tid at oplade mens de 2 heat med benzinerne kører. 

De skal selv sørge for strøm = Generatorer såfremt der ikke er fast strøm på området. 

Det kan evt. være afkortet bane, hvis man er bange for de ikke kan nå en hel omgang uden at løbe tør…. 

Der dispenseres for afsnittet ”Kørere kan kun stille op i en klasse pr. løbsdag” i 3 i reglementet, da nogle 
kørere formodentligt vil køre både el og benzin.  

Ved Nordisk Møde blev der fremsat ønske om at synkronisere de nordiske reglementer med FIM 
reglementet. Anita kigger på det. 
  
Der bliver arrangeret fællestræning af SVEMO i Sverige, hvor vi er velkomne. Mere info så snart datoer er 
klar. 
  
I august 2016 afholdes der et weekendarrangement med løb i nærheden af Oslo i forbindelse med det 
norske forbunds 100 års jubilæum. Mere info når det foreligger. 



 
  
Der skal laves breddetræning i både øst og vest i foråret. 
  
Lige nu har vi 5 DM løb i 2016:  

Vordingborg = lørdag 30/4 

Antvorskov bliver sandsynligvis medio juni. 

Sønderjysk = lørdag 20/8 

Børkop = lørdag 3/9 

Wild West = Så snart vi får dato fra militæret. Gerne i ydersæsonen, da sandet ikke er så ”vejrfølsomt” 
  
Hedeland har meldt ud de ikke laver DM løb i 2016. 
  
Dertil kan komme pokalløb på Mors, samt et ½ ekstremløb i Spørring (ved Århus) i samarbejde med Dansk 
Offroad MC Klub (DORMCK). 
  
Øst laver DM i Ekstrem Enduro i 2016.  
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