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Til alle medlemmer: 
Der er nu gået 2 måneder siden vi officielt gik i luften med vores lille barn, vores klub, 
”Enduroklub.dk . Det var en hektisk start, med masser af udfordringer, også lidt flere end vi lige 
havde forudset, men sådan er det nok bare. Heldigvis har der været rigtig stor opbakning til 
klubben, både fra alle jer der nu er blevet medlemmer, såvel som andre udenfor klubben, som har 
kommenteret vores nye barn i positive vendinger. Der arbejdes på mange fronter, hvor 
hovedpunkterne er her: 
 

• Vores 1. officielle løb (DM-2) som klub, i Vordingborg, i april 2011 
• Træningsområder nye 
• Vores ugentlige træninger 
• Forskellige specialiserede træninger med specialister til at undervise 
• Web 

 
 

Status på medlemsantallet er, at vi nu er 48 medlemmer, hvilket er dobbelt op af det forventede. 
Stor tak til alle jer medlemmer, der er basis for at det her kan lade sig gøre. Mange medlemmer er i 
sig selv ikke et mål, men vi er stadig ikke så højt oppe, at vi har lukket for tilmeldingen ☺ 
 
Vores hjemmeside er vores #1 kommunikation ud af til, og derfor meget vigtigt. Efter en lidt 
usikker start, har vores webmaster Kristoffer Kjøller nu fået lagt stilen, og vi har nu et rigtig godt 
udgangspunkt, hvilket også aflæses de daglige antal klik. Der er stadig masser af ting som er 
planlagt skal på hjemmesiden, og er der nogle der har gode idéer, så hold jer endelig ikke tilbage. 
Senest har vi også fået vores hoffotograf, Henrik Søholt, til at hjælpe til med vores galleri. Mon 
ikke der kommer et par gode skud af dig også?  Godt gået Kristoffer og Henrik☺ 
 
Vores træninger er foreløbig alle blevet afholdt iht. plan. Vinteren er stadig over os, så pigdæk har 
været en rigtig god idé, men uanset dette, har der været flot tilslutning. Det kræver stort mod at 
prøve is og sne uden pigdæk, så jeg kan kun have respekt for forsøget. Vi har allerede afholdt 
træninger på så forskellige steder som: 
 

• ”Ekstrembanen” i Sorø 
• Forhindringsbanen i Hillerød (senest med trial træning med træner) 
• I Sverige til klubmesterskab på Hallandia banen, hvor medlemmerne kørte nogle rigtig 

flotte resultater mod de lokale helte  
 

• Næste gang er indendørs crosstræning i Breum.  
 
 



Stor tak til Lars, for at stå for såvel tilmelding, som at afstikke banen hver gang i Sorø. Lars har ca. 
1000 andre projekter at se til, som også optager hans tid, og som vil komme alle os andre til gode 
hen ad vejen. Måske vi kan finde en afløser til denne tilmeldingsdel lidt længere henne på året? 
 
Vores kasserer Anita, er måske en af dem i klubben som har haft mest at lave, specielt omkring 
licenser og DMU. Der var lidt problemer omkring hvordan alt dette skulle ske, men det skulle nu 
være løst. Anita har i den forbindelse brugt meget tid på at få løst disse problemer, selv om det reelt 
ikke var vores klub der havde skabt det. Så når I møder Anita derude i mudderet, husk lige at give 
hendes en thumbs op, og hjælp hende over træstammen ☺ 
 
  
Status er lige nu, at vi er kommet godt fra start, at feedbacken har været god. På trods af årstiden, 
har der været mange til træning, og vi har allerede haft afholdt forskellige typer træning, på 
forskellige lokationer. Der fornemmes en entusiasme når jeg møder op til træning, og der arbejdes 
ihærdigt på mange flere ting, så vi alle kan komme ud og køre noget mere. Forhåbentlig mere nyt 
om det snart. Jeg syntes der har været en god start, som lover godt for 2011 og frem, og jeg håber I 
alle vil fortsætte med at støtte op om vores alle sammens klub, som er afhængig af, at vi alle byder 
ind med det vi kan. Vi ses derude ☺ 
 
 
 
Mvh. 
Søren Nissen 
Formanden@enduroklub.dk 
 
 


