
Enduro 12.05.2021 

Til stede: Tone, Gunnar, Bjørn B, Truls, Cato 

Bjørn B. er klar for å bistå med normen, foreløpig norm sendes Bjørn i dag.  

• Kontakte Martin med tidsfrist for å ferdigstille norm, avklare hvor langt han har kommet og 

om han ønsker hjelp. 

• Bjørn B: samle all kompetanse fra 80/20 arrangørene og de drivende krefter i dag og få det 

med i normen. 

Få inn alle søknader fra arrangørene til styrebehandling, følges opp av Cato. 

• Tildele kommissærer 

Nedenfor vises info Drammen vil gå ut med før eget arrangement: 

Påmeldingsveiledning 
 
Det er noen endringer i klasseinndelingen sammenlignet med tidligere (se tabell under). 
 
Master er senket fra 40 til 35 år. Dette blir da likt som EWS (Enduro World Series) og er 
ønsket av flere av rytterne. Master er fortsatt en valgfri klasse, som betyr at rytter i denne 
aldersgruppen kan velge og stille i Senior-klassen om de ønsker å konkurrere på 
høyeste  nivå, eller stille i åpen klasse. 
 
Senior- og Master klassene er aktive klasser. Skal man stille i disse klassene er det ikke 
mulig å løse engangslisens. Man må ha en utvidet lisens*. Dette er fordi det vil bli arrangert 
Norges Cup(NC) og NM i Enduro i år med den samme klasseinndelingen. 
 
Alle klasser av type “tur” inngår ikke i NC. Det betyr at det ikke blir en sammenlagt cup for 
disse klassene. Åpen klasse(17+) vil ha premiering og resultatliste. Funduro og Elduro vil ha 
en urangert resultatliste og dermed ingen premiering.  
 

 
 
Noter: 
*Klasseinndelingen gjelder fra det året man fyller oppgitt nedre alder 
** Det er ikke tillatt å melde seg på klasser med høyere aldersinndeling enn egen alder.  
***for å kunne løse utvidet lisens må man ha tilhørende gyldig klubbmedlemskap, da kan 
man delta i alle typer ritt. Lisensen inneholder også en utvidet forsikring. Les mer her:  
https://sykling.no/lisens/info-om-lisens/ 
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