SU Enduro-møde d. 21. feb. 2022
Deltagere: Henrik Valentin, Martin Jensen, Søren Reinhard, Oliver Anderson, Erik Frahm
Referent: Lukas Winther

Løbsmanual
• Kan findes her: https://dmusport.dk/klubdrift/nar-du-skal-afholde-lob/#toggle-id-7
• Søren laver en tilføjelse til manualen

Præsentation af SU
• SU enduro laver en videopræsentation af dem selv og sender til Lukas i løbet februar/marts

Repræsentantskabsmøde 5. marts
• Alle kommer om lørdagen til Rep. mødet

Sønderjysk 1. okt.
• Er godkendt

DM løb 2022 har vi 6 stk. – OK eller flere?
• Seks løb er fint og så kan man skifte år til år mellem de områder, der er på hånden, og
varierer løbene hver sæson

El Enduro i Aalborg – DM-ugen
• Sat på pause indtil videre

46 stk. tegnet licenser pr 25 jan.
• Enduro-kørerne er ikke så hurtige til at tegne licenser. Skal SU gøre mere for at få flere
licenser tidligere?
• Kørerne plejer at købe licens op til løbene, så det bliver svært at ændre den vane
• Henrik laver et skriv for at gøre opmærksom på, at uden licens, mangler man DMU’s
forsikring

Budget for 2022
Enduro Udvalg
Aktiviteter
6654
6655
6656
6657
6658

Løbsafgift
Møder og Omkostninger
Præmier
Dommerhonorar
Breddearbejde
Enduro Udvalg
Aktiviteter

•
•
•
•
•

-6.000
1.000
4.000
6.000
16.000
21.000

SU skal blive bedre til at bruge pengene til eks. breddetræninger og andre aktiviteter
medlemmerne
Breddetræning d. 9. april hos VMCK. Leje er 5.000 kr.
Der skal sigtes efter at lave breddetræninger i de tre landsdele: Jylland, Fyn, Sjælland
Vi har gode erfaringer med at være på crossbaner og sparre med crosskørere
12-13 marts er Enduro Klubben i gang med at booke Jægerspris til breddetræning

Diverse
• Kan Enduro klubber få lov til at selv oprette deres træninger i løbskalenderen? Lukas undersøger.
Næste møde
• 14/3 kl. 19
• 11/4 kl. 19

