SU Enduro-møde d. 24. jan 2022
Deltagere: Henrik Valentin, Martin Jensen, Søren Reinhard, Oliver Anderson, Erik Frahm
Referent: Lukas Winther

1 Sportskommissionen Off-Track
-

Dan Uno er velkommen til at blive som SK-medlem for Enduro, frem til at hans periode
udløber.

2 Repræsentantskabsmøde Horsens 5-6. marts klubber inviteres
-

Ligesom Trial bliver det svært at få fyldt søndagen ud med et møde. Derfor har man
snakket med trial om kun at være med om lørdagen til Rep. mødet.
Lukas indskriver SU Enduro på tilmeldingslisten.

3 Christoffer Kronholm har brug for hjælp. Er der styr på den og hvem?
-

Martin og Søren svarer Christoffer.

4 Fun park Fyn er solgt
-

Ikke længere en mulighed, da området er solgt.

5 Erik Frahm – løb i Kolding bl.a.
-

-

Erik Frahm har snakket med Løvenskjold om løbsafvikling.
Når der skal afholdes DM på et fast spor, kan man gøre dele af sporet åbent for træning op
til DM-afdelingen, så kørerne fra rundt omkring kan prøve forhindringerne af og ikke være
afskrækket på forhånd.
SU mødes på Kolding-sporet for at finde de bedste løsninger på den rette sværhedsgrad og
gode chicken lines. Erik Melder tilbage med en dato.

6 Løbsmanual
-

Søren har rettelsesforslag til manualen.

7 Sønderjysk bliver ik til noget – har søgt på Holstebro
-

Henrik har lagt en forespørgsel på at køre et DM i Holstebro, efter at terrænet til
Sønderjysk er blevet book til anden side.

8 Promovere enduro 2022 og licens – evt. FB
-

Jo mere indhold på facebook med træningsdatoer, relevant info, billeder, video osv. des
bedre.

9 Vise hvem SU er.
-

Vi skal kigge på at lave en video med hvert enkelt SU medlem, som kan klippes til en samlet
video.
Videomateriale sendes til Lukas

10 EL klasse
-

Henrik tager kontakt til Kenneth Kaalund med henblik på event i august.
Det er en oplagt mulighed at promoverer sporten med hjælp fra SU.

11 Hvem rykker op? Løvenskjold skal have besked
-

Søren snakker med Løvenskjold om oprykninger ud fra transpondertider fra 2021.

12 Enduro Ydernæs DM afdeling
-

Næstved kommune har givet udtryk for, at der kan afholdes løb igen 2022.
Søren tager fat i kontaktperson i Næstved kommune.

13 Diverse
-

Yderligere reglementsændringer er blevet foretaget.

