
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Referat fra onlinemøde i landstraktortrækudvalget 7. marts 2022  
 
Vi sender hermed dagsorden til onlinemøde mandag den 7. marts 2022 kl. 19.00 - 21.00  
 
Ordstyrer: Lars Klausholt 
 

Dagsorden: 

1. Velkomst  
2. Godkendelse af dagsorden 

3. 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. 

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

medbringer til kurset.  

5. 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. 

6. Deltagerlister til underskrift – Lene (vi skal bruge dem til at søge §44 midler til afholdte kurser) 

7. Program, regler – skal de printes til kurset? (Lene) 

8. Andre ting vi skal have styr på til kurset? 

9. Andre sager 

 

Venlig hilsen 

 

 

Lene Mouritsen Møller   Lars Klausholt 

Uddannelseskonsulent, cand.agro.  Formand, Landstraktortrækudvalget 

LandboUngdom 

Tel:  +45 8740 5524 (direkte) 

  

 

Landstraktortrækudvalget 

8. marts 2022 
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Kommenteret dagsorden for onlinemøde 7. marts 2022 kl. 19.00-ca. 21 

 

Deltagere: Lars Klausholt, Tobias Slot Larsen, Peter Borup Andersen, Erik Mønster Nielsen, Theis Jensen, 

Jacob Mejlby Mørch, Kasper Johansen og Lene Mouritsen Møller. 

 

Referent: Lene Mouritsen Møller 

 
1. Velkomst  

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Status på tilmeldinger: 9 tilmeldinger på udvidet og 14 på grundkursus i Vest, samt 11 på 

grundkursus Øst. 

Nogle kan ikke den dato. 

Der er fem i udvalget, som kan fungere som udvidet dommer. 

 

3. 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. 

Lars har snakket med Daniel og vi kan låne hans traktor, det koster 1.000 kr. 

Der er nok ikke turbo på den traktor. 

 

4. Turboafskærmning: Jacob M Mørch har Farmklasse og Lars Klausholt har 

Superstandard, som de medbringer til kurset.  

Jacob tager turbo og afskærmning med. Lars tager afskærmning med. 

 

5. 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. 

Lars har fundet nogle billeder af turboafskærmning. 

Ingen billeder af antitipstænger, der ikke er korrekt monteret. Vi kigger på den traktor, vi har 

med til kurset. 

 

6. Deltagerlister til underskrift – v. Lene  

Vi skal bruge dem til at søge §44 midler til afholdte kurser. 

Lene laver lister til underskrift til alle kurser og sender listen til Pia Westergaard, der hjælper 

med at koordinere ØST-kurset. 

 

7. Program, regler – skal de printes til kurset? 

Gennemgang af program – der kom et par ændringer i rækkefølgen.  

Alle deltagere får tilsendt en mail med link til reglerne og en opfordring til at læse dem inden 

kurset, så de er forberedt.  

Ændringer i programmet: Fælles gennemgang af de generelle regler og reglerne for de 

forskellige klasser tages før God kommunikation. 

Materialer til kursister:  

Regelsæt: Lars har 15 regelsæt begge sider farveprint. Lene printer til resten. 

Kuglepen og en blok. 

 

Kursusledere for grunddommere: Lars, Tobias, Peter 

Kursusleder for udvidet dommere: Erik, Jacob, Theis, og Kasper 
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Program for traktortræk dommerkurser Vest:  

 
Fra kl. 8.45 Kaffe og brød  

Kl. 9.00 Velkomst og præsentation ved Erik M. Nielsen, LandboUngdom  

Ca. kl. 9.15 Fælles emner:  

Gennemgang af reglerne:  

• Fælles generelle regler 

• Landbrugsklassen v.  Lars Klausholt og Peter B. Andersen  

• Superstandard v. Erik M. Nielsen  

• Farmklassen v. Jacob M. Mørch og Theis J. Jensen 

 

God kommunikation og dommeropgaver/tjekliste v. Lars Klausholt og Peter B. Andersen 

 

Ca. kl. 13.00 Frokost  

 

Ca. kl. 13.30 Opdeling i grunddommere og udvidede dommere, som arbejder med forskellige 

emner resten af dagen.  

Grunddommere:  

• Gennemgang af regler – teoretisk og i praksis, vi kigger på en traktor og ”viser reglerne”  

• Regler og praktiske opgaver f.eks. flagteknik, sikkerhedstjek af traktoren mm.  

• Turboafskærmning  

 

Udvidede dommere:  

• Starter i værkstedet, hvor vi diskuterer regler ud fra opbygning af traktorerne.  

• Gennemgang af sikkerhedsforanstaltninger og fortolkninger af f.eks. 

 turboafskærmninger.  

• Udfordringer i 2021, som vi skal være opmærksomme på i 2022?  

• Fokus på traktorer og fortolkninger af regler om antitipstænger, turboafskærmning og 

 sideplader.  

• Hvad har du været udsat for som dommer, som vi skal forebygge i 2022?  

 

Ca. kl. 14.45-14.55 Evaluering af dagen v. Lars Klausholt 

Hvad fungerede godt, hvad kan vi gøre bedre? 

 

Ca. kl. 15.00 Tak for i dag 


