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Rev. 
nummer 

Rev dato Ikrafttræd
elsesdato 

Kapitel Afsnit Ændring Årsag til rettelse 

1 25-01-22 25-01-22 3 Deltagere 3 Deltagere Juniorkørere er mellem fra og med 13 år til og 
med 18 år. Der kan fra SU Enduro dispenseres 
ned til 11 år. Det er alderen ved sæsonstart der 
tæller. Hver juniorkører skal stille med min. 1 
forælder / voksen over 18 år, som er til stede 
ved hele løbet 

Ensretning af 
formulering ved 
alder 

1 25-01-22 25-01-22 4 Motorcyklen 4.1 
Nummerplader 

Der er intet krav om nummerpladeophæng. 
Motorcyklen skal herudover være forsynet med 
3 synlige nummerplader: En fremadvendt, samt 
en på hver side at cyklen. Hele fladen på 
nummerpladen kan være dækket af bundfarve 
svarende til deltagerklasse.  

Overflødig tekst 
fjernet 

1 25-01-22 25-01-22 4 Motorcyklen 4.3 Service og 
reperation 

• Køreren af motorcyklen er den eneste, 

der må udføre reparationer på 

motorcyklen. Det eneste, som hjælpere 

må, er at række værktøj til køreren og 

tanke brændstof på motorcyklen. 

I enduroløb er det ikke tilladt andre end 

køreren at reparere motorcyklen under 

løbet. 

Dette gælder også i pauser. I dertil 

indrettede/opmærkede områder (pit / 

ryttergård / reparationszone) er det 

tilladt hjælpere at påfylde brændstof, 

olie og kølervæske, samt at justere 

dæktryk og kæde. På elektriske 

motorcykler må hjælpere endvidere 

skifte batteri. Det er desuden tilladt 

hjælpere at reparere bremsesystemet. 

Ovennævnte service må finde sted 
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såvel på selve ruten, som på 

tilstødende arealer samt 

parkeringsområder i forbindelse med 

tidskontroller. 

 

1 25-01-22 25-01-22 9 
Præmieoverr
ækning 

9.1 
Klasseinddeling 
og køretider 

Der køres i 8 enduroklasser: 
1. Enduro A 
2. Enduro B 
3. Enduro C 
4. 40 + (fra det år køreren fylder 40 år)  
5. 50 + (fra det år køreren fylder 50 år)  
6. 60 + (fra det år køreren fylder 60 år) 
7. Junior (fra og med 13 år – til og med 18 år, 
begge år inklusive) – Frit maskinvalg.  
8. EL-Enduro 

Ensretning af 
formulering ved 
alder 

1 25-01-22 25-01-22 9 
Præmieoverr
ækning 

9.1 
Klasseinddeling 
og køretider 

Kørere med licens Cross B og A – skal køre i 
Enduro A. 
Kørere med licens Cross C – skal køre i Enduro 
B. 
40+ kørere er fra og med 40 år og til og med 49 
år. Det er alderen ved sæsonstart, der tæller. 
50+ kørere er fra og med 50 år til og med 59 år. 
Det er alderen ved sæsonstart, der tæller. 
Alle, som fylder 40 år i kalenderåret kan stille 
op i 40-49. I 2022 er det kun dem der fylder 50 
år i kalenderåret der kan køre med i 50-59. 

Ensretning af 
formulering ved 
alder 

1 25-01-22 25-01-22 9 
Præmieoverr
ækning 

9.2 Op- og 
nedrykningsregler 

Nr. 1 i enduro B DM rykker op i enduro A , 
højere klasse i næste sæson. 
Der er ingen tvangsoprykning for juniorer.  
Såfremt der ”frivilligt rykkes op i klasse” før 
eller i løbet af sæsonen, er denne oprykning 
permanent. Der kan ikke rykkes tilbage. 
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1 25-01-22 25-01-22 9 
Præmieoverr
ækning 

9.3  
Startnumre 

Dit startnummer gælder for en sæson ad 
gangen. Men kører du flere sæsoner efter 
hinanden kan du bibeholde det samme 
nummer såfremt du kører i den samme klasse. 
Har du har et afbræk på en sæson, hvor du ikke 
har brugt dit startnummer, så vil det være 
muligt for andre kørere at vælge dette nummer 
ved den næstkommende sæson. 
Sportsudvalget Enduro kan give dispensation 
for dette. Du kan derfor beholde dit 
startnummer trods afbræk fra sæsonen, hvis du 
søger og får dispensation af Enduro 
Sportsudvalget inden den efterfølgende 
sæsonstart.   

Tilføjelse om 
dispensation 

1 25-01-22 25-01-22 10 
Danmarksmes
terskab 

10 
Danmarksmesters
kab 

DM afvikles hvert år, som åbent mesterskab 
for, i Enduro A / Enduro B / Enduro 40+ / 
Enduro 50+ / Enduro 60 + og Enduro Junior.  
Alle afdelinger er tællende ved DM. 
Der skal være min. 5 kørere i den enkle enkelte 
klasse, for at den kan tælle med i DM 
mesterskabet  
Ved hvert stævne tildeles DM-points efter 
skalaen: 25, 22, 20, 18, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 
5 ud af de 6 DM-løb er tællende. Ud af det 
samlede antal afholdte DM løb på en sæson, vil 
der altid være ét løb, der ikke medregnes i den 
samlede stilling. Hvis man kører alle 6 DM-løb, 
kan køreren man selv afgøre hvilket  5  DM løb, 
der ikke skal være tællende. Oplyser køreren 
ikke noget andet, fjerner listefører selv løbet 
med laveste placering/point. 
 
I tilfælde af pointlighed er antallet af 1. pladser, 
dernæst 2. pladser, dernæst 3. pladser osv. 

Præcisering, hvor et 
fast antal DM 
afdelinger ikke 
fastlagt 
 
Tilretning af 
afgørelse ved 
pointlighed  
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gennem sæsonen udslagsgivende. I tilfælde af 
fortsat pointlighed er sidst kørte afdeling, hvor 
mindst én af de pågældende kørere har 
deltaget, udslagsgivende . 
Ved pointlighed er bedste placering sidste løb 
afgørende. 

 

 


