
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Referat fra møde i landstraktortrækudvalget 29. juni 2022 
 
Sted: Vi starter på DM stævnepladsen på Vingevej 70, 8830 Tjele og derefter kører vi til Asmildkloster 
Landbrugsskole, Asmildklostervej 1, 8800 Viborg og fortsætter mødet der. 
 
Dagsorden: 

1. Velkomst og præsentation 
2. Status på årets traktortrækstævner 
3. DM i traktortræk 

a. DM 2022  
i. Dommere til DM 2022 

4. Dommere til landsdelstrækkene 
5. Krav til stævnearrangører 

a. Deltager og resultatlister med medlemsnummer især til landsdelsstævne 
6. Traktortræk-siden på www.landboungdom.dk 
7. Regler 
8. Årsmøde i LU 24/9  
9. Andre sager 
10. Eventuelt 
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Referat 

 
1. Velkomst og præsentation 

 
2. Status på årets traktortrækstævner 

Hvilke stævner har været/skal afholdes? Hvilke erfaringer gør vi ved stævnerne i år, hvor vi skal 
overholde restriktionerne? Hvilke erfaringer kan udvikle planlægningen og gennemførelsen? 
 
Mange gode stævner med mange trækkere og tilskuere. Kan den udvikling fortsætte? 
 
Der er mangel på resultatlister. Krav at de er sendt ind senest onsdag efter stævnet. Træklængder 
med to decimaler. Placering med alle placeringer. Google sheets kan med fordel bruges af alle, så 
kan træklængder registreres automatisk. Brugsanvisning bør laves - Lars laver det. 
 
Erfaringer bør overbringes til nye arrangører. Vi bør tilføje krav til arrangører om at have mindst to 
dommere og tre, hvis der er over 50 trækkere, da der er mange opgaver ved stævnet. Det kræver 
f.eks. to dommere ved indvejningen, hvor der både er vejning og kontrolopgaver. 
Ønske om trøjer eller kasketter til dommere, så man kan se, hvem der er dommer. Vi skal have det 
med i budget 2023. 
 

3. DM i traktortræk 
a. DM 2022  

Præsentation af planerne for DM i traktortræk. Plan over stævnepladsen. Nogle af disse info 
er gennemgået ved besøget på pladsen. 
Arrangørerne har styr på opgaven. Fin stævneplads plads, hvor der er gode tilkørselsforhold 
og mulighed for at hegne af og dele op, så gæster og trækkere får hver deres område at 
være i. Gode sponsorer er fundet. Der ønskes hjælp til at indkalde trækkerne. Indkaldelsen 
skal indeholde praktiske info til trækkerne, kort over stævnepladsen mm. 
 

i. Dommere til DM 2022 
Hvem er dommer ved DM 2022? 
Lars, Tobias, Peter, Erik og Theis, - Lars laver opslag til øvrige dommere. 
Opgaver: Tjek af HK og motorvolumen, indvejning, teknisk kontrol, flagning.  
Dommer ”honorar”: Udvalget foreslår billet til hjælperfest plus kørsel. 
 

4. Dommere til landsdelstrækkene 
Udvalget skal finde ud af, hvem der er dommer ved landsdelstrækkene: 
25. juni Østlige øer (har været afholdt sammen med Falsters lokaltræk) 
16. juli Landsdel Nord på Nordjyllands Landbrugsskole, Halkærvej 3, Nibe: Lars, Tobias, Erik 
30. juli Landsdel Midt på Morsø Landbrugsskole, Mosegårdsvej 10, 7900 Nykøbing Mors: Peter, 
Peters ”venner”. 
Landsdel Syd er i år nødsaget til at bruge pointsystem, da landsdelen ikke havde fået koordineret 
sted og dato. 
Udvalget skal diskutere, hvordan vi sikrer, at landsdelene får aftalt landsdelsstævnerne et år frem. 
Udvalget indstiller til, at deadline for kvalificerende stævner er anden weekend i juli. Det er for at 
sikre, at der ikke sker regelændringer, inden trækkeren kvalificerer sig. Tag en snak med 
Sønderjylland. Ansvarlig: Lars – Lene sender navn og kontaktoplysninger. 
 

5. Krav til stævnearrangører 
a. Deltager og resultatlister med medlemsnummer især til landsdelsstævne 

Værterne for landsdelsstævnerne har brug for resultatlister fra de lokale stævner, der hører 
under landsdelen for at kunne invitere de kvalificerede trækkere. Når trækkerne er fundet, 
skal stævnearrangøren bruge kontaktdata på trækkerne. De lister, vi får fra de lokale 
stævner, er ofte uden medlemsnummer og kontaktdata, dermed ligger der et stort og 
unødvendigt arbejde i at lege detektiv og finde trækkerne, der er gået videre. Hvordan kan vi 
hjælpe stævnearrangørerne med at få disse oplysninger? En hurtig løsning – brug 
medlemssystemet til tilmeldinger og send deltagerlisten til den næste stævnearrangør 
sammen med resultatlisten. 
 
Resultatlisterne skal inkludere medlemsnumre, og de skal være sendt ind senest onsdag 
efter stævnet.  



 

Større fokus på at få traktortrækinteresserede i arrangørgruppen til de lokale træk.  
Udvalget tager det med til foreningsfredag. 
 
Drejebog for lokale træk – Rasmus Kæmpe har ideer til en ny drejebog, som kan 
kombineres med den liste, Lars har lavet til traktortræk webinar. Udvalget arbejder videre 
med at få lavet en drejebog til lokale stævner. 
 

b. Hvad er vores alkoholpolitik for stævnearrangører? 
Det skal være den person, som har søgt Politiet lejlighedsbevilling, der er ædru og klar til at 
svare på spørgsmål og har overblik. Tag med til foreningsfredag. Tag det også med i 
drejebogen. 
Arrangørerne af et træk skal have en stævneansvarlig, der er ædru under hele stævnet. Vi 
tager emnet med til foreningsfredag. 
Dommerne skal være ædru, mens de varetager dommergerningen. På dommerkurset er det 
et emne, der er i fokus. 
 

6. Traktortræk-siden på www.landboungdom.dk 
Siden er ved at blive revideret. Hvordan kan vi minimere teksten på siden og gøre den mere 
indbydende? Hvilke informationer er vigtige?  
Tilføj kontaktperson, tidspunkt for indvejning og stævnestart på opslag om stævne. 
Regler flyttes op ved siden af ”Stævne og resultater”  
 
Resultaterne på stævnekalenderen på den nuværende hjemmeside kan ikke læses 100 pct. på 
mobil, resultatlisterne kan ikke ses. 
I medlemssystemets beskrivelse af stævne skal der fremover tilføjes, hvilket stævne man kan 
kvalificere sig til. 
 

7. Regler 
Hvilke regler skal vi have kigget på? 
Landbrugsklassen der mangler tekst om liftskuldre - se SS5, SS6 og SS7 reglerne 
 
Alle superstandard traktorer, der er monteret nødstop på, skal have højrygget sæde samt H- sele, 
hoftesele er ikke nok. Alle superstandard traktorer med nødstop skal også have monteret brændstof 
luk. 
 
Afskærmning af intercooler sideskærme 
 
Brændstofpumper – der skal laves en ændring i beskrivelsen. Undersøg nogle pumper. Tjek 
flancher. 
 

8. Årsmøde i LU 24/9 - Høng 
a. Hvem skriver og aflægger beretning på årsmødet? Hvad skal forberedes?  

Lars. 
b. Hvem er på valg? Hvem genopstiller? 

Lars, Erik, Kasper og Jacob er på valg. Lars og Erik genopstiller. Kasper og Jacob giver besked 
senest 1. august, om de genopstiller.  
 

9. Andre sager 
 
 

10. Eventuelt 


