
 

Referat SK Enduro møde 27-06-2022 

Deltagere: Dan Uno, Johnny Guldhammer, Martin Nielsen, Claus Beyer, Søren Reinhard 
Referent: Lukas Winther 

1, DM i Kolding 

• DM-løbet i Kolding var en stor succes med masser af glade deltagere. Det blev dog tydeligt, at der 

var en ”hjemmebanefordel”, da meget af sporet normalt bruges til træning.  

• Derfor bør man spørge kørerne i efterårets spørgeskema, om man skal justere reglementet for at 

undgå dette mest muligt.  

• Vi har dog ikke så mange løb, så man skal heller ikke gøre det kompliceret med for mange krav. Det 

ville være en anden snak, hvis man havde +10 mulige løb at vælge i mellem på en sæson. 

• Hjemmebanefordel er alligevel noget, som man også kender fra f.eks. Motocross. 

2, Andre aktiviteter 

• 20.-21. august afholdes breddetræning i Jægerspris. Der er ligeledes sendt leje-ansøgning til 

Jægerspris og Antvorskov for 2023, hvor svar forventes omkring september i år. 

• Oksbøl er en god lokation til at starte eller slutte en sæson ift. løb, da området bl.a. kan klare en del 

vand. 

3, Rekrutter nye kørere 

• Vi skal fokusere på at rekruttere flere unge kørere til Enduro. Breddetræningen d. 20.-21. august 

kunne være en god måde at få flere ud at prøve Enduro første gang. 

• Der er behov for, at man kan starte ”blødt” ud, så man ikke starter med at køre Enduro A til løb, 

hvis man f.eks. kommer som MX B kører.  

• Vi bør lave noget reklame for breddetræningen (på den anden side af sommerferien) og sporten 

generelt overfor de unge kørere.  

4, Forslag til reglementsændringer 

• Måske skal man revurdere reglen om, at MX C kørere skal stille op i Enduro B og så fremdeles, og 

bare lade dem starte 1 til 1, så MX B starter i Enduro B osv.  

5, Ved henvendelser til SK 

• Ved spørgsmål og henvendelse til SK, bør SK generelt informere hinanden internt (f.eks. via mail) og 

evt. koordinere et svar, så der er enighed om beslutninger og udsagn fra SK.   

6, Nye tiltag 

• Johnny Guldhammer kigger på dommerrapporterne gennem sæsonen for at se, om de er udfyldt, 

som de skal, og om der er nogle praktiske ting, der skal forbedres, når der afholdes løb.   

• Claus Beyer vil lave nogle små videoer med stemningsoptagelser og interviews af unge kørere. 

Fokus bør ikke være på det tekniske, men Enduro generelt. Videoerne sendes til Lukas Winther, der 

klipper dem sammen til en promovideo for Enduro. 

7, Næste møde 

• Mandag 25/7 kl. 19.00  


