
Reglemente för Öppna Nordiska Mästerskapet i Enduro – Individuellt och i Lag 
 
1. Tävlingen 
 
1.1 Öppna Nordiska Mästerskapen i Enduro omfattar både en individuell tävling och 
en tävling för landslag: Mästerskapet genomförs varje och värdskapet för tävlingen 
roterar mellan de nordiska länderna. Det öppna nordiska mästerskapet kan även 
arrangeras i samband med en nationell mästerskapstävling eller en internationell 
tävling i det arrangerande landet. Det är tillåtet att i samband med öppna nordiska 
mästerskapet ha klasser för nationella förare.  
 
2. Deltagare 
 
2.1 Nordiska Mästerskapet är öppet för förare som innehar en licens för Enduro 
utfärdat av en federation som är medlem i FIM. Förare från federationer utanför 
Norden (DMU, NMF, SML eller SVEMO) måste ha starttillstånd från sin federation 
som inskickas vid anmälan. 
 
2.2 Om tävlingen körs inom ett avspärrat område kan förare utan körkort delta, om 
detta anges i SR. Om förare utan körkort får starta i tävlingen måste det av SR 
framgå den lägsta åldern för att få delta i tävlingen. 
 
2.3 Motorcyklarna måste uppfylla FIM:s regler vad avser ljudnivå.. 
 
3. Klasser 
 
3.1 Klasserna i det Öppna Nordiska Mästerskapet Championship är: 
• Seniorer och Enduro 1 
• Seniorer och Enduro 2-3 
• Juniorer, Enduro 1 (föraren får fylla max 23 år under året) 
• Juniorer, Enduro 2-3 (föraren får fylla max 23 år under året) 
• Veteraner (Från och med det år föraren fyller 40 år) Enduro E 1-3 
• Damer E 1-3 
• Ungdom, 14-16 år max 85 cc 2-takt eller 150 cc 4-takt (Förutsätter att tävlingen 
genomförs på avspärrat område). 
 
Minst tio förare från tre av de nordiska länderna måste starta i respektive klass för att 
klassen skall ingå i Öppna Nordiska Mästerskapen. 
 
4. Genomförande 
 
4.1 Öppna Nordiska Mästerskapen i Enduro genomförs som endagstävling i dagsljus 
och tävlingsformen är Enduro Special, om möjligt inom ett avspärrat område. I SR 
skall det framgå om förarna behöver körkort eller inte och om oregistrerade 
motorcyklar får användas.  
 
4.2 Startordning och startförfarande ska framgå i SR 
 
4.3 Alla Senior- och Juniorklasser, skall köra lika lång sträcka. Veteran, Ungdom- och 
Damklasserna bör ha en kortare tävlingssträcka. 



 
4.4 Även andra nationella krav kan accepteras men måste anges i SR 
 
5. Resultat 
 
5.1 Nordisk Mästare i respektive klass är den föraren som vinner klassen enligt 
gällande SR. 
 
 
6. Lagtävling för nationslag 
6.1 Lagtävlingen i det Öppna Nordiska mästerskapet genomförs i två klasser, 
seniorer och juniorer. 
 
6.2 Minst två lag måste starta i varje klass. 
 
6.3 Seniorlaget får bestå av max 5 förare startande i någon av de två klasserna för 
seniorer. Resultaten från de 3 bästa förarna i respektive lag räknas. 
 
6.4 Juniorlaget får bestå av max 5 förare (som fyller max 23 år under året). 
Resultaten från de 3 bästa förarna i respektive lag räknas. 
 
6.5 Namnen på förarna som är nominerade i de olika lagen måste lämnas till 
arrangören senast 60 minuter före första start i de Öppna Nordiska Mästerskapen. 
 
6.6 Vinnande lag är det nationslag vars tre bästa förare har den lägsta sammanlagda 
tiden. 
 
7. Priser 
7.1 Vinnaren av varje enskild klass i mästerskapet tilldelas en mästerskapmedalj i 
guld, tvåan en mästerskapmedalj i silver och trean en mästerskapmedalj i brons. 
 
7.2 I lagtävlingen tilldelas samtliga förare och lagledare i det vinnande laget 
mästerskapmedaljer i guld. Laget på andra plats tilldelas mästerskapmedaljer i silver 
och laget på tredje plats mästerskapmedaljer i brons. 
 
7.3 Den FMNR som arrangerar Öppna Nordiska Mästerskapet bär kostnaden för 
mästerskapsmedaljerna som skall levereras med band i arrangörsnationens färger. 
 
8. Jury 
8.1 Den FMNR som arrangerar Öppna Nordiska Mästerskapet utser jurypresident. 
Alla deltagande FMN får utse nationell representant som medlem i juryn. 
 
9. Startavgift 
9.1 Anmälningsavgifterna fastställs i SR för tävlingen 
 
10. Arrangör 
10.1 Arrangörsskapet roterar mellan de nordiska länderna enligt följande ordning: 

 2010 Norge 

 2011 Danmark 

 2012  Sverige 

 2013  Finland 



 

10.2 Ansvarig federation skall senast 1 december året informera övriga nordiska federationer om 

datum, plats och arrangör för nästkommande års NM.  

  

10.3 Tilläggsregler skall vara övriga nordiska federationer tillhanda senast två månader innan 

tävlingen skall genomföras.  

 


