
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Referat fra onlinemøde i landstraktortrækudvalget 24. januar 2022  
 
 

Dagsorden: 

1. Velkomst  

2. Godkendelse af dagsorden 

3. Dommerkursus på Agroskolen 

4. Opfølgning på andre punkter fra seneste møde 

5. Webinar for traktortrækstævne arrangører 

6. Beskrivelse af regel for Springtæppe 

7. Dato for næste møde  

8. Andre sager 

9. Eventuelt 

 

Du tilgår mødet via det link, du har fået pr. mail. 

Venlig hilsen 

 

 

Lene Mouritsen Møller   Lars Klausholt 

Uddannelseskonsulent, cand.agro.  Formand, Landstraktortrækudvalget 

LandboUngdom 

Tel:  +45 8740 5524 (direkte) 

  

 

Landstraktortrækudvalget 

3. februar 2022 



 

 

 

Kommenteret dagsorden for onlinemøde 24. januar 2022 kl. 19.00-ca. 21 

 

Deltagere: Lars Klausholt, Tobias Sloth Larsen, Jacob M. Mørch, Erik M. Nielsen, Peter B Andersen, 

Gerbrig Postma, Theis J Jensen og Lene Mouritsen Møller. 

Afbud: Kasper Johansen. 

 
Ordstyrer: Lars Klausholt 
Referent: Lene Mouritsen Møller 

 
1. Velkomst  

Lars bød velkommen. 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt med tilføjelse af Foreningsfredag under punkt 4c. 

 

3. Dommerkursus på Agroskolen v. Lars og Peter  

a) Tid: 12. marts. Hvornår starter og slutter kurserne? Kl. 9-15.00 

b) Sted: Agroskolen, Hammerum Hovedgade 7, 7400 Herning 

c) Program og indledere:  

i) Hvordan skal programmet bygges op? Hvilke teorier skal vi gennemgå?  

Tidligere program blev gennemgået og rettet til. Se bilag 3ci. 

I snakken om god kommunikation og dommeropgaver er det en fordel at dele deltagerne op i 

mindre grupper på tværs af erfaringsniveau, så alle lærer hinanden at kende og deler erfaringer. 

Under reglerne er der speciel fokus på nødstop, omdrejninger, afskærmninger, kryds og 

definition af bagtøj. 

Udvalget forventer at kursusdeltagerne har læst reglerne inden kurset og har spørgsmål til 

reglerne. 

ii) Hvem er kursusledere på grund- og udvidet kursus? 

Grund: Lars, Tobias, Peter 

Udvidet: Erik, Jacob, Theis, og Kasper 

 

d) Materialer: Hvilke materialer f.eks. traktorer skal vi bruge? På Agroskolen har de et par almindelige 

traktorer, vi har spurgt om at låne til at kigge på. Skal vi bruge en traktortræktraktor, og hvem 

kommer med den? (se i programmet). 

Kan vi låne traktor af Per Laigaard og/eller Daniel Kristensen, der bor tæt på? – Jacob M Mørch 

kontakter Per og Lars Klausholt kontakter Daniel nu og igen 14 dage før kurset, for at se, hvor langt 

de er med at bygge deres traktorer.  

Turboafskærmning: Jacob M Mørch har Farmklasse og Lars Klausholt har Superstandard, som de 

medbringer til kurset. 

Billeder af Turboafskærmning, sideplader og tipstænger: Lars Klausholt og Jacob M Mørch finder 

billeder af traktorer, hvor man kan se Turboafskærmning, sideplader og tipstænger. Send dem til 

LNM@lf.dk senest 7. marts. 

 

e) Invitation til dommere: Skal alle dommere fra de tidligere dommerkurser inviteres? Invitation på 

Facebook i grupper og på sider? 

Tobias overtager Instagram for at fortælle om dommerkurserne der. 

Invitation til dommerkursus bliver derudover lagt på Facebook, hvor det kan deles og på Workplace. 

Vi skal sørge for at der kommer nye grunddommere og alle grund og udvidet dommere kommer på 

kursus. 

  

f) Tilmelding i medlemssystemet 

Deadline for tilmelding 7. marts 2022.  

 

g) Grundkursus i Storstrøm  

mailto:LNM@lf.dk


 

Jacob Mørch og Kasper Johansen arrangerer det, og tager kontakt til Thyge Scott, der kan være 

med som instruktør på kurset. Tidspunkt ugen efter kurset i Herning. 

Tilmelding sker i medlemssystemet – deadline for tilmelding en uge før afholdelse. 

 

h) Forsikring af traktortræk traktorer  

I TOP Danmark kan man tegne en traktortræk forsikring, der dækker en traktor, som bruges til 

motorsport, hvilket traktortræk hører under. Undersøg om det er muligt at tegne en dagsforsikring. 

Forsikringsbeviset skal sendes fra Top Danmark. Forsikringsbetingelserne skal vi bruge for at se, 

hvad de indeholder, og så kan vi prøve at få et bud fra Tryg forsikring. Lars Klausholt kontakter 

DTP. Lene Mouritsen Møller undersøger, hvem der har ansvar for forsikringer i LU. 

 

4. Opfølgning på andre punkter fra seneste møde 

a) Landsdelsstævner: Tid og sted. Kontakt jeres kontakteregioner og find ud af, hvem der skal være 

vært for Nord, Midt, Syd og Øst. v. Alle 

Nord: Aalborg. 

Øst: Falster. 

Midt: Lars Klausholt følger op på værter i landsdel Midt. 

Syd: Hvis der ikke er landsdelsstævner, bør nr. 1 gå videre. Theis J Jensen og Erik M Nielsen 

følger op i landsdel Syd. 

 

b) Omdrejningsmålere v. Jacob og Peter – Hvad er status på kontakt til slædeejer Niels og 

bestilling? 

Niels har en måler, som han gerne vil have til at kunne køre sammen med LU måler. 

Alle tager de målere, de har, med til Dommerkursus.  

Der er problemer med batterierne på målerne. Stikket er 12 v, og det transformerer ned. Jacob M 

Mørch og Peter B Andersen tjekker dem, så de er klar til stævnesæsonen. 

Tobias Sloth Larsen kontakter Martin Bjørn Ebbesen, DTP for at få hjælp til at tjekke og evt. udvikle 

målerne. Lars Klausholt afleverer måler til Tobias Sloth Larsen.  

 

DM i traktortræk i fremtiden v. Gerbrig  

i. På seneste møde fik Landstraktortrækudvalget en liste med en række regioner, der gerne ville 

være vært for DM i traktortræk, og udvalget lavede en liste over DM-værter. Listen fra 

regionsrådsformandsmødet var tilsyneladende ikke endelig besluttet, så værterne til og med 2023 er 

ok, mens resten på listen skal revurderes på regionsrådsformandsmødet i 3. marts 2022. 

Torsdag 3. marts kl. 21-22 skal rækkefølgen for DM diskuteres med regionsrådsformændene. Lars 

Klausholt deltager i mødet.  

 

DM i traktortræk 2022 er den 3. september i Tjele. God bane, gode parkeringsforhold og trafikforhold 

fra Motorvejen til stævnepladsen. Styregruppen er nedsat og er i gang med planlægningen. 

 

ii. Foreningsfredag  

Gerbrig Postma opfordrede udvalget til at deltage i foreningsfredag for at sikre et tættere samarbejde 

mellem landstraktortrækudvalget, regions- og lokalforeningsformændene, så der i fællesskab laves 

en strategi for traktortræk i LandboUngdom.  

 

 

5. Webinar for traktortrækstævne arrangører v. Lars 

Corona lærte os sidste år nogle nye tiltag i forhold til at afholde traktortræk. Hvad har vi lært, som vi med 

fordel kan gøre brug af igen i planlægningen af traktortrækstævner i 2022. Mange foreninger forventer af 

afholde stævner i 2022. 

Udvalget besluttede at afholde et webinar om planlægning af traktortrækstævner, hvor deltagerne kan 

udveksle erfaringer og få præsenteret de skemaer, drejebog og budgetskabelon. Tovholder på webinaret 

er Lars Klausholt, MidtVest, og andre stævnearrangører fra 2022: Trine Thorhauge, Ribe og Daniel 

Kreutzfeldt, Odder. 

 

6. Beskrivelse af regel for springtæppe v. Peter 

I reglerne mangler der en beskrivelse af, at der skal være springtæppe i traktorer i Farmklassen. Hvor og 



 

hvad skal der stå? 

Vi tilføjer tekst om springtæppe i paragraf F39 i Farmklassen, hvor det hører til. Erik M Nielsen sender 

teksten. 

I paragrafferne SS66 og F56 tilføjes: Nødstopudløseren skal sidde fastmonteret således, at wiren kan 

monteres med en hånd. 

De to regeltilføjelser tages med på dommerkurserne.  

De nye tilføjelser skal stå sammen med ændringerne, der blev besluttet på årsmødet 2021. 

 

7. Dato for næste møde 

Fastsætte dato for møde i foråret, hvor en repræsentant fra DM-vært Region Viborg deltager og fortæller 

om DM planerne. 

Onlinemøde 7. marts kl. 19.00-21.00 – opfølgning på dommerkurset. 

 

8. Andre sager 

Udvalget ønsker en Messenger gruppe - Lars Klausholt opretter gruppen. 

 

Startkortet skal ajourføres i forhold til ændringer i f.eks. vægtklasser.  

Antal vægtklodser og antal ringe i gaffeltræk fjernes på startkortet. 

 

9. Eventuelt 


