
 

SU Enduro-møde d. 16. jan 2022 
 
Deltagere: Henrik Valentin, Martin Jensen, Søren Reinhard, Oliver Anderson,  
Referent: Lukas Winther 
 
Repræsentantskabsmøde Horsens 5. marts 
 

• SU er til stede lørdag. Vi må se, om det bliver nødvendigt at være der om søndagen. 
 
 
Ændring af reglement  
 

• 9.1 = 50+ - tilrettes efter kommentarer: ”2022” slettes. 

• Lukas Winther retter reglementet til efter Juraudvalgets kommentarer og sender til SU. 
 
 
Løbsdatoer. 30. april. Hedeland – 25. juni. Kolding 
 

• Alle løb er meget velkomne, men skal også lige koordineres med SU enduro, inden 
løbsdatoer meldes ud officielt. 

• Henrik laver en udmelding om proceduren på facebook (og dmusport.dk) 
 
 
Christoffer Kronholm har bedt om hjælp til løbsafvikling 
 

• SU medlemmerne på Sjælland tager en snak med Christoffer 
  

 
Henrik har rykket for Fun park Fyn DM – Billund Terræncross 
 

• Der er allerede 6 DM løb planlagt. Der er stadig andre aktiviteter planlagt, og så må man 
vurdere, om der skal tilføjes flere DM løb eller planlægge nogle træningssamler eller 
pokalløb i stedet på de dage, hvor der er mulighed for at køre på et område. 

• Det vigtigste er, at der kommer god afveksling mellem de forskellige løb. 
 
 
Løbsmanual og dommere ved løb 
 

• Vi skal have kigget på løbsmanualen og opdateret den, så den kan lægges på dmusport.dk: 
https://dmusport.dk/klubdrift/nar-du-skal-afholde-lob/#toggle-id-7 

• Vi skal finde flere lokale dommere til løbene, så kørselsudgifterne kan holdes nede 

• Henrik planlægger afholdelsen af simple dommerkurser med interesserede dommere 
 
 
 

https://dmusport.dk/klubdrift/nar-du-skal-afholde-lob/#toggle-id-7


 
 
Snakket med HJB om talent og elite 
 

• Henrik har snakket med landstræneren om at lave en artikel til Motorbladet for at 
synliggøre målene og indsatsen på enduro elitekørerne. 

 

• Deadlines for at indrykke artikler i Motorbladet: 
o MB#1 | 02-02-2022 
o MB#2 | 19-04-2022 
o MB#3 | 06-06-2022 
o MB#4 | 15-08-2022 
o MB#5 | 19-09-2022 
o MB#6 | 21-11-2022 

 
 
Promovere enduro 2022 og licens – evt. FB 
 

• Promoverer sæsonen og sporten generelt med artikler, videoer, udmeldinger om 
kalenderen osv. 

• SU sender videomateriale til Lukas for at lave videoer 

• Lukas gør opmærksom på landing pagen blandt enduro-medlemmerne med henblik på, at 
de også bliver en del af at markedsføre sporten 

 
 
Vise, hvem SU er. 
 

• Lave en præsentationsvideo af SU. Lukas klipper videomateriale sammen 
 
 
Næste SU møde 
 

• Mandag d. 24/1 – kl. 19.00 

• Fremadrettet afholdes SU møderne 2. mandag i måneden 


