
 

SK Enduromøde 28-11-2022 

Deltagere: Dan Uno, Søren Reinhard, Martin Nielsen, Claus Beyer, Johnny Guldhammer, Alex Mikkelsen. 
Referent: Lukas Winter 
 

1 Nyt fra Landstræneren 

• Alex Mikkelsen har været i dialog med de nuværende elitekørere for at afstemme planer for 2023 

med dem. 

• Alex har undersøgt muligheden for Team Danmark støtte. Indtil videre er meldingen, at det kræver 

VM deltagelse. 

• Alex har undersøgt mulighederne for at lave nogle træninger med unge endurokørere, også med 

henblik på at man kunne lave et ”bobler” hold ungdomskørere på sigt. 

• Alex arranger landsholdstræning sammen med breddetræningen i Jægerspris i weekenderne d. 19. 

+ d. 26. marts 2023.  

• Jægerspris breddetræningerne d. 19. + 26. marts lægges i løbskalenderen. 

 

2 Løb 2023 – DM-afdelinger 

• Lørdag 18/3 og søndag 19/3: Breddetræning i Jægerspris = EDK + SK 

• Søndag 26/3 Breddetræning i Kolding. Der kan også køres lørdag og overnattes = KMCK + SK 

• Søndag 16/4: DM Wild West i Oksbøl = BMS/EDV - DM 

• Søndag 7/5: DM Ydernæs Enduro i Næstved = EDK – DM – mangler endelig bekræftelse 

• Søndag 21/5: DM Kolding Enduro = KMCK - DM 

• Søndag 25/6: Jægerspris breddetræning = EDK 

• Lørdag 12/8: DM Sønderjysk Terræncross = VMCK - DM– mangler endelig bekræftelse 

• Lørdag 26/8: DM Børkop Enduro = BMS/EDV - DM 

• Søndag 3/9: Pokalløb Billund Terræncross. Er IKKE aftalt med lodsejer endnu = BMS/EDV 

• Søndag 1/10: DM Finderup. – DM – Dato er IKKE bekræftet af forsvaret. 14/10 er i spil som 
alternativ, men vi prøver at undgå dette grundet efterårsferie = BMS/EDV 

2.1 Nye ”klasser” 

• Ny klasse i løbskalenderen i 2023: Sporbygger (hjælper med fra morgenen) 
 

• Sporbyggere må kørere sporet 2 gange igennem inden løbet  
 

• Sporbyggere skal erhverve Track Marshall licens 
 

• Ved de løb, hvor det giver mening, kan der oprettes specifikke MX-klasser, som kan kørere kortere 
tid 

 

 

 



 

3 Oksbøl Scramble 

• Tysk deltagelse på op til 250 kørere, hvor tilmelding sker til den arrangerende klub. Tyskerne er 

velkomne.  

 

4 Nyt transponder system 

• Der er opbakning fra Hovedbesttyrelsen til at enduro kan bruge Race Results, som nyt 

transpondersystem.  

• Der skal selvfølgelig også være opbakning i klubberne, og det kræver frivillige i klubberne, der kan 

administrere det eller at benytte en dansk administrator fra Race Results mod betaling. 

• Planen er, at det ville kunne tages i brug i 2024. 

 

Næste møde:  

• 30-01-2023 


