Årsrapport fra Enduro 2017
Drift komite/gren:
Grenansvarlig valgt på seksjonsårsmøtet har vært Jesper Pehrson med
varamedlem Rita Jonassen.
Det ble besluttet å nedsette et arbeidsutvalg bestående av: Atle Eriksrud,
Susanne Burud, Mette Nyberg og Torry Olsen.
Jesper Pehrson trakk seg ut som grenleder høsten 2017 på grunn av ny
arbeidssituasjon. Torry Olson trakk seg ut av utvalget sommeren 2017.
Det har vært avholdt 10 møter i arbeidsutvalget så langt i år.
Grenleder har også deltatt i ulike møter knyttet til bla landslag og SIX Days.
Det har vært et krevende år med frafall av grenleder og omrokkeringer, men
med god bistand fra seksjonsleder har arbeidsutvalget gjennomført en del
aktiviteter siste halvdel av 2017.
MSK/Ting/Arrangørkonferanse:
Arrangørkonferanse ble avholdt 14. Januar på Thon Hotell Triaden.
Breddeaktivitet – Barn/ungdom/kvinner/integrering (HP 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 og
1.6)
Antall lisensierte utøvere i 2017 har vært 1120 personer fordelt mellom barn,
ungdom, opplæring og voksne, samt de med doble lisenser.
Det har i år vært arrangert 5 breddeløp, med ulikt format, i tillegg til lokale
klubbløp rundt om i landet.
Flittig og Hell har gjennomført bredde- og rekrutteringsaktiviteter. Jevnaker har
i samarbeid med arbeidsgruppen i enduro arrangert en treningssamling som
gikk av stabelen 7. – 8. oktober. Det var stor oppslutning og førti deltakere kom
med mange positivet tilbakemeldinger i etterkant. Pål Anders og enkelte
utøvere fra landslaget stilte som trenere.
Arbeidsgruppen har som et ledd i bredde og rekrutteringsarbeidet inngått et
samarbeid med Dirt Bike Girls som har fått i oppdrag å delta på enkelte
aktiviteter i grenens regi, og å bistå i arbeidet med å rekruttere flere kvinnelige
utøvere til grenen.
Toppidrett (HP 1.4)
Arbeidet med landslag og rekrutteringslag har fortsatt fra i fjor.

Landslags trener har vært Pål Anders Ullevålseter og fagansvarlig for fysisk
trening og tilrettelegging har vært Camilla R. Illidi. Camilla har vært trener for
Team Norway utøverne.
En oppsummering av arbeidet vil bli gitt under eget punkt.
Landslaget har i tillegg til å stille som trener på grenen sin samling på Jevnaker
stilt opp som trenere på ulike arrangementer.

Internasjonale mesterskap (HP 1.7)
Det har ikke vært arrangert internasjonale løp i enduro i Norge i år, men flere
Norske utøvere har deltatt i Internasjonale mesterskap. Dette gjelder både VM,
Lag VM (SIX Days), EM og EM Extreme Cup.
Nasjonale konkurranser (HP 1.8)
Det har i år vært avholdt fire Norges Cup runder (Haslemoen, Enebakk,
Jevnaker og Haslemoen). Det har i år ikke vært avholdt NM.

Utdanning (HP 2)
Det har i år vært utdannet nye stevneledere, trenere og det vil i desember
sendes to kandidater til juryleder seminaret. I tillegg vil det avholdes et
banerådgivningskurs på Karmøy den 16.12.17. Kursholdere er Per Ivar Lier og
Jan Arne Larsen. Program for kurset legges ut på nett rett etter MSK.
Anlegg og Miljø (HP 3 og 4)
Markedsføring/informasjon/profilering (HP 5):
Grenen har i år ikke deltatt på MC messen.
Organisasjonen/internasjonale tillitsverv (HP 6):
Det har i år ikke vært deltagelse fra grenen på nordisk møte.
Vi har hatt Internasjonale jurydelegater under Six Days
Resultatbørs
VM-resultater:
Norges World Trophy lag fullførte årets SIX Days og endte på en 9 plass.
Kjetil Gundersen har kjørt 4 VM runder med en 11 plass som beste plassering
EM Extreme Cup:
Mathias Marthinsen har kjørt 1. runde EM i Exstrem enduro i England og fikk 7
plass.
Andre Becker Johansen kjørt 1. runde i EM i Extrem enduro og fikk 9 plass.
Joar Wiik har kjørt 1. runde i EM i Exstrem enduro og fikk 10 plass.
Andre Wold kjørt 1. runde i EM i Exstrem enduro og fikk der en 11 plass
EM-resultater pr. november:
Kevin Burdu har gjennomført 4 EM runder, og fikk en flott 10 plass sammenlagt
i Elite.
Alexander Nyberg har gjennomført to runder, men måtte bryte 3. runde pga.
bruddskader.
Felix Jensen gjennomførte en runde i Em.
Joachim Omby Jonassen kjørte 4. runde i U20 og fikk en flott 14 plass
sammenlagt denne runden.

Norgescup-resultater:
Elite: 1. plass Jarle Holm, 2. plass Joachim Pedersen Eisold og 3.plass Knut
Petter Lønneid.

Junior Elite: 1. plass Marcus Ramberg Christiensen, 2. plass Joachim Omby
Jonassen og 3.plass Kevin Burud.
Damer: 1 plass Irene Askeland, 2.plass Mette Fidje og 3.plass Katrine RyeHolmboe
Seniorer : 1. plass Eirik Falla, 2.plass Rune Owsinski og 3. plass Torulf Vethe
Veteran: 1. plass Dag Matin Watvedt, 2. plass Jon Svartdal og 3. plass Jon
Grevæg.
Ungdom: 1. plass Oliver Engum Holmen, 2. plass Håkon H. Østerhagen og 3.
plass Benjammin Glestad Bernhus
Junior Rekrutt: 1. plass Morten Moe, 2.plass Christian M Kaasa og 3. plass
Simen Ørka
Gotland Grand National:
Årets sesong ble avsluttet med en flott prestasjon av våre utøvere på Gotland.
To fører blant de 10 beste er kjempebra. En ekstra gratulasjon til Kjetil
Gundersen som stakk av med seieren. Fredrik Røste var den andra norske
føreren som endte på en flott syvendeplass sammenlagt. Også blant de yngre
klassene hevdet en av våre yngre utøvere seg. Oliver Holmen endte på en fin
fin tredjeplass i ungdomsklassen.

Annet
Året 2017 har vært preget at mange endringer. Ny leder i NMF har etter tinget
tatt tak i flere av de innspillene som kom frem, og iverksatt undersøkelser både
internt og eksternt. Med bakgrunn av resultatene har det vært gjennomført
åtte strategisamlinger over hele landet. Her har det vært rom og god takhøyde
for diskusjoner om resultater og veien videre. Forarbeidet vil danne grunnlaget
for fremtidige strategier.

