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Kære lodsejer, 

Enduro er en spændende motorcykelsport, der stiller store krav til kørerens til kørerens styrke, psyke, 

udholdenhed og køreevner. På verdensplan er det en meget populær sport med verdensmesterskaber, 

hvilket også har medført stigende interesse herhjemme.  

Derfor henvender vi os til dig om muligheden for at benytte dine matrikler til at afvikle løbsaktiviteter i 

enduro-sporten. Vi har tidligere haft meget held med at lave aftaler med andre lodsejere de forgangne år til 

stor glæde for både vores medlemmer og lodsejeren, og jeg håber, at I også vil hjælpe os med en aftale.     

Hvad indebærer et enduro-løb  

Enduro er en langdistance motorcykelsport, hvor der køres på midlertidigt anlagte baner eller banespor i 

det der kaldes ”off road” terræn. Det kan være på en blanding af motocrossbaner, grusgrave, marker, skov, 

o.l. - gerne med bakker og vanskeligt terræn, der giver forskellige forhindringer. 

Løb køres på enduromotorcykler, der i princippet er motocrossmaskiner, men med en mere effektiv 

lyddæmper, så de er også godkendt til brug på vej og kan indregistreres. 

Ansvar og forsikring 

Løb og træning arrangeres af en motorklub under Danmarks Motor Union (DMU), som er et forbund under 

Danmarks Idræts Forbund (DIF). 

Alle deltagere har licens og dermed en forsikring for evt. person- og tingsskade. Motorklubben sørger for de 

nødvendige tilladelser fra kommune, Politi, Naturstyrelsen, osv. Jvf. bekendtgørelsen for motorløb.  

Det praktiske 

Rundt om dine matrikler orienterer vi selvfølgelig naboerne og inviterer dem med til løbet med en omgang 

gratis mad og drikke. Glade naboer er meget vigtigt, da ingen ønsker klager. 

Generelt i weekenden eller dagen før løbet, markerer vi banesporet op med afmærkningsbånd og pile. 

Et løb tager typisk 3-6 timer fra morgenen til hen på eftermiddagen, inkl. oprydning, med typisk 60-100 

deltagere. Der er naturligvis også samaritter og officials til stede under hele løbet for at sikre, at alt er OK. 

Under løbet er der mad og drikke, og det plejer at være en god dag for naboer og tilskuere. 

Oprydning 

Efter løbet sørger motorklubben for oprydning og indsamling af skrald på de benyttede områder. Sporene 

fra løbet vil naturligvis kunne ses, men efter ønske kan vi også jævne de mest udsatte steder. 

Uberørte områder kan bagefter få en bedre biodiversitet, da jorden vendes og gør plads til nye plante- og 

dyrearter som ved anden kontrolleret opkradsning. 

Vi håber, at det vil være muligt at lave en aftale om at afholde enduroløb på dine matrikler. Og har du 

andre spørgsmål, er vi klar til at svare. 

Med venlig hilsen 
Din lokale enduroklub 
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