
 

SK Enduro møde 30-01-2023 

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

Referent: Lukas Winther 

 

Køreraktiviteter 2023 

• Bookingen af Ydernæs til DM kan ikke lade sig gøre indtil oktober 2023. (planlagt i maj). 

• Jægerspris kan være en mulig erstatning for Ydernæs og overtager DM datoen (d. 7/5). Men de skal 

have fremlagt en plan (indtegnet på et kort) for at se, at sporet ikke gør for meget skade på 

området. 

• Samme spor kan bruges i Jægerspris til breddetræning d. 19/3. 

• Billund terræncross kunne også blive til en DM afdeling. 

• En god ide at promoverer årets breddetræninger her tidligt på året for at minde om, at kørerne skal 

købe licens. 

 

DM klasser 

• Skal C-klassen køres som en cup? Dette overvejes frem til næste SK-møde. 

 

Op- /nedrykning 

• Har man tidligere kørt Enduro, så forbliver man i den klasse, man sidst har kørt i. Ønsker man at 

rykke ned, skal der gives dispensation fra SK. 

 

Opfølgning på ændringer i Enduro-reglementet 

• Indtil videre virker ændringerne til at være blevet taget god imod. 

 

Repræsentantskabsmøde 

• SK planlægger mødeaktivitet for klubberne om lørdagen. 

• Der postes på enduro facebook, at man kan opstille til SK. 

 

Enduro og classic MX 

• Enduro-licenserne er blevet brugt af kørere i classic cross på crossbanerne. Så nu er det indført, at 

man kun må kørere med enduro licens på MX-baner, hvis man kører på en enduro maskine. 

• Det kan evt. være grunden til, at der blev tegnet en del enduro licenser i 2022. 

 



 

Næste møde 

• Mandag d. 27/2 

 

   

Om SK Enduro 

Sportskommissionen i Enduro består af frivillige, der er valgt af DMU’s Enduro klubber. 

Kommissionens arbejde består primært i at tilpasse enduro-reglementet, planlægge hver sæson for alle 

medlemmer og kørere, samt sikre sportens og klubbernes udvikling i Danmark.  

 

 

 

 

 


