
 

 

 

   

Skejby d.  10. oktober 2022 

 

Referat fra møde i Landstraktortrækudvalget 
 
Tid & sted: Søndag den 10. oktober 2022 kl. 10.00-16.00 på Bygholm Landbrugsskole, Hattingvej 49, 8700 

Horsens. 

 

Ordstyrer: Tobias Sloth Larsen 

 

Dagsorden: 

1. Velkomst 

Til beslutning:  

2. Godkendelse af og tilføjelser til dagsordenen 

3. Godkendelse af referat fra landstraktortrækudvalgsmøde d. 29. juni 2022 

4. Gennemgang af forretningsorden Bilag 4.1. 

5. Konstituering i udvalget 

a. Valg af formand 

b. Fordeling af ansvarsområder: Ansvar for TT-regler. Ansvar for dommere. Ansvar for DM og 

den løbende turnering. Ansvar for udvikling og indkøb af materialer. Ansvar for 

kommunikation internt og eksternt 

c. Fordeling af kontaktregioner 

6. Dommerkurser 2023 dato, sted og indhold 

7. Årshjul for traktortrækudvalget 

 

Til drøftelse:  

8. Evaluering af DM og lokale stævner 

a. DM i traktortræk 2022 i Region Viborg 

b. Pressedækning af DM 

c. Stævnesæsonen 

9. Opfølgning på budget 2022 og input til budget for 2023 

10. Regler – justeringer 

11. Drejebog til lokale traktortrækstævner 

12. Miljø og klima i forhold til traktortræk 

 

Til orientering:  

13. Regionerne rundt 

14. Eventuelt 

Til 

Landstraktortrækudvalget 



 

Referat:  

Deltagere: Peter Borup Andersen, Rene Andersen, Lars Klausholt, Erik Mønster Nielsen, Tobias Sloth 

Larsen og Lene Mouritsen Møller. 

Afbud: Theis J Jensen og Jeppe Foged 
 

Punkt/ emne Kommentarer 

1. Velkomst v/ ordstyreren 

 

Velkomst og præsentation 

Til beslutning: 

2. Godkendelse af og 

tilføjelser til dagsorden 

v/ordstyreren 

 

Tager punkt om Evaluering af DM først. 

Tilføjelse af under 8.c DM 2023 DTP vil gerne samarbejde om DM. 

3. Godkendelse af referat fra 

hovedbestyrelsesmøde d. 

29. juni 2022 v/ ordstyreren 

 

Referat er godkendt. 

4. Gennemgang af 

forretningsorden 

 

Udvalget gennemgår og beslutter forretningsordenen, som beskriver 

udvalgets opgaver og rammer. Bilag 4.1. 

Godkendt med ændringen om, at reglerne gælder fra 1. december, det 

skal tilføjes i regelsættet på sidefoden. 

 

5. Konstituering i udvalget 

 

Vi starter med en forventningsafstemning – hvad vil du bidrage med i 

udvalget? Hvad forventer du af de andre i udvalget? Hvad forventer 

vi af dig som udvalgsmedlem.  

Peter: vil gerne - videreudvikle traktortræk, have godt samarbejde i 

udvalget, støtte hinanden i udvalget, spørge hinanden, når der er 

udfordringer. 

Rene: vil gerne - tage noget med hjem til Øst og Storstrøm, hjælpe 

hinanden med at få det til at fungere. 

Lars: gør det man kan, vær aktiv medspiller, hvis der er bøvl. Bevar 

den gode kommunikation med hinanden og trækkerne. 

Erik: er arrangør, dommer og slædemand, der hører fra alle sider. En 

del erfaring med reglerne, tager fat i dem, der skal overholde dem. 

Tobias: gøre traktortræk sjovt for alle, snakker med mange LU’ere, 

hjælpe dem, der har brug for hjælp. Få lokalforeninger til at bruge 

skabeloner til stævner. 

Lene: vær loyal mod beslutninger taget i udvalget. 

 

Dernæst konstituerer udvalget sig. 

a. Valg af formand 

Tobias Sloth Larsen 

b. Fordeling af ansvarsområder:  

Ansvar for TT-regler: Erik Mønster Nielsen 

Ansvar for dommere: Peter Andersen og Rene Andersen 

Ansvar for DM og den løbende turnering: Tobias Sloth Larsen og 

Theis Jensen 

Ansvar for udvikling og indkøb af materialer: Peter Borup og Jeppe 



 

Foged. 

Ansvar for kommunikation internt og eksternt: Tobias Sloth Larsen  

 

c. Fordeling af kontaktregioner 

Vendsyssel: Peter Borup Andersen 

Aalborg: Peter Borup Andersen 

Viborg: Tobias Sloth Larsen 

MidtVest: Tobias Sloth Larsen 

Aarhus: Tobias Sloth Larsen 

Ribe: Theis Jensen og Erik Mønster Nielsen 

Sønderjylland: Theis Jensen og Erik Mønster Nielsen 

Vejle: Theis Jensen og Erik Mønster Nielsen  

Fyn: Theis Jensen og Erik Mønster Nielsen 

Øst: Rene og Jeppe 

Storstrøm: Rene og Jeppe 

Bornholm: Rene og Jeppe 
Kontaktpersonernes opgave er at kontakte regionerne og høre, hvad de 

har af holdninger til punkter på dagsordenen til møderne, regler eller 

udfordringer ved stævnerne. Hjælpe arrangører i gang, hvis de har 

behov for det. 

 

6. Dommerkurser 2023 Udvalget skal diskutere og beslutte dato og sted for dommerkurser. 

Skal der være dommerkursus i Øst og Vest? Hvad skal kurserne 

indeholde udover gennemgang af regler og forventninger til dommere? 

 

Der er 16 udvidet dommere, men nogle af dem fortsætter ikke, så det er 

optimalt, hvis vi holder udvidet kursus i 2023 og sikrer nye udvidede 

dommere. 

28. januar kl. 9-15 på Agroskolen til både grundkursus og udvidet 

kursus. 

Der skal afholdes regelaften for trækkere i Vest og Øst. Lokalforeninger 

skal være vært. Tobias og Peter undersøger interessen for det. 

 

7. Årshjul 2023 Årshjulet giver et indblik i de opgaver, udvalget arbejder med i løbet af 

året. Vi tager en hurtig gennemgang. Bilag 7.1. 

Kontakt til landsdel Syd i forhold til at planlægge landsdelstræk 2023. 

10. januar 2023 kl. 19300-21.00 onlinemøde  

22. april 2022 kl. 10-16 Bygholm Landbrugsskole 

DM på Fyn – datoen skal tjekkes, da der er EuroCup i Brande den 9. 

september. DM og DTP skal snakke sammen om, hvorvidt de vil 

samarbejde. 

14.oktober 2023 Årsmøde for traktortrækkere 

Årshjulet er ajourført med datoer for møder og vedlagt. 

  

Til drøftelse 

8. Evaluering af DM og lokale 

stævner  

a. Evaluering af DM 2022 i Region Viborg 

Hvad gik godt? Hvad kan vi gøre bedre? Hvad vil vi gerne give 

videre til næste års DM-vært, som er Region Fyn 9/9-23. 

3000 entre plus børn under 12 år plus trækkere, sponsorer, 

hjælpere mm 

Omsat for ca. 850.000 kr. kun entre og drikkevarer er solgt af LU. 



 

Mad var udliciteret. Der er nok ca. 200.000 kr. til uddeling blandt de 

fem lokalforeninger. HBL 40 hjælpere, ca. 20 fra Viborg. Oprydning 

lidt træls, der var ikke så mange hænder.  

Fint stævne. 

Opsætningen gik godt, indgangene var tilpas store til at tage fra. 

Kun fire personer blev smidt ud af vagterne – fint i forhold til godt 

3500 personer på pladsen. Vagterne gjorde det godt, de holdt sig til 

reglerne.  

Placering af den store ølvogn var lidt forkert, den lå i vejen for 

speakeren og den store søgning dertil gav mindre omsætning i 

satellitterne. 

Styregruppen var sat sammen af repræsentanter fra alle foreninger 

og havde nogle ansvarsområder. 

Ok, at der ikke var fest, det var hyggeligt, at alle kunne gå og 

snakke og blive færdige med deres opgaver. Den sidste traktor 

kørte af banen kl. 21, og pladsen var ryddet kl. 24. Det er dyrt at 

holde fest og giver tidspres, at man skal være færdig til et bestemt 

tidspunkt.  

Der kunne måske godt have været et telt, som man kunne sætte 

borde og bænke op i om aftenen. Et stillads kan også bruges til at 

stå ved. Der var nogle borde og bænke, som var slået i stykker. 

På campingpladsen var der fest. 

Banen: Hvis banen vendes om, kan den blive bedre at køre på for 

de sidste 30 m af banen. Der skal fyldes mere på banen. Det er 

uvist, om banen fortsat kan blive brugt til traktortræk. 

Der blev disket fire trækkere f.eks. pga. for mange heste. 

Fine forhold på trods af store mængder korn ved ryttergården. 

Lidt for lidt vandtryk til toiletter.  

Ryttergården var ok. Det var lidt kaos med løbende indvejning, men 

det gik fint.  

I Sverige har speakeren brugt FM frekvenz for, at trækkerne kan 

høre, hvis de kaldes ud. Undersøg det evt. i Danmark. 

Arrangørerne har brugt walkier, de havde lånt af Kenneth Dahl.  

Bankdame havde ansvar for at hente penge fra pengekasserne i 

boderne. 

Til madboderne var Bitten hyret ind, LU fik 20.000 kr. for det, og det 

fungerede super godt. 

Målebåndet skal bruges rigtigt! Full pull skilt skal hænge langt oppe. 

Der skal kun være én ansvarlig for drikkevarer, og det er kunne 

denne person, der bestiller. Der blev brugt ca. 150 fustager øl og 

38.000 krus. Udvalget snakkede om genbrugskrus og vask af dem i 

fremtiden for at tænke miljøvenligt. 

God stemning blandt publikum og de frivillige. 

Mangler champagne til præmieoverrækkelse. Det skal stå i 

drejebogen.  

Kontakt til Hjemmeværnet om brug for hjælp – fik ikke hjælp, spørg i 

god tid og fortæl, hvordan forholdene er. 

Spørg evt. Politiet, om de vil komme og gå på stævnet. 

Lav opfordring på Facebook til stævnet, at man skal tænke over at 

finde chauffør til hjemkørsel. 

Godt lys på stævnepladsen, så vagter nemmere kan se, hvis der er 

opløb til uro. Der var 10 vagter på DM-pladsen. 

Godt, at der i ryttergården kun var adgang for dem med armbånd, 



 

og det ikke var tilladt at tage alkohol med ind i ryttergården. Der var 

god ro til opgaverne i den lukkede ryttergård. 

Hjælperfest for dommere og andre frivillige lørdag 11. februar – 

sandsynligvis på Asmildkloster, så der er mulighed for overnatning. 

Til DM er det en god ide at have mulighed for overnatning for 

gæster, der kommer langvejs fra. 

Ikke alle har betalt for at bo på campingpladsen.  

 

b. Pressedækning af DM – krav til DM-værter, at resultatlister bliver 

sendt direkte til LandboUngdoms presseansvarlige, så listerne kan 

blive offentliggjort. 

Det skal med i drejebogen, at resultatlisten skal være fremme hos 

LandboUngdoms presseansvarlige senest søndag kl. 12 helst 

lørdag aften, så det stadig er en nyhed, hvem der vandt. 

 

c. Evaluering af lokale stævner 

Hvilke input skal udvalget have fokus på i næste sæson?  

Drejebog til lokale stævneværter diskuterer vi under punkt 10. 

Det er nødvendigt at lave en drejebog til lokale træk. 

 

Deadline til træk dagen før, de skal afholde stævnet, så alle 

trækkere kommer på stævnelisten. 

Send resultatlisten lige efter stævnet. 

Både arrangører og speakeren kan bruge listen fra 

medlemssystemet. 

 

DM skal være i første weekend i september, så det ikke ligger 

sammen med EuroCup. 

 

Alkoholpolitik for stævnearrangører, dommere og trækkere. Vi vil 

ikke se nogen drikke alkohol i lukket ryttergård. 

Problem med alkohol ved et stævne, det er ikke i orden. Hvis det 

ikke kan overholdes, så kan de ikke holde et LU træk. 

Når LU er arrangør af et træk, skal trækkerne være medlem af LU.  

 

9. Opfølgning på budget 2022 

og input til budget 2023 

Opfølgning på budget 2022 – kan vi nå at få købt materialer i 2022 og 

hvem gør det? Omdrejningsmåler? 

Hvad skal vi budgettere med i 2023: årsmøde for trækkere, 

dommerkurser, beklædning til dommere? 

Der kan laves en midlertidig løsning med en omdrejningsmåler til hver 

udvidet dommer. Lars sender links til bestilling, som Lene står for. 

 

Beklædning til dommere: Bomulds T-shirt. Tobias spørger i 

dommergruppen om størrelse. Hvad når dommerne stopper? så skal de 

aflevere T-shirten. 

 

10. Regler Er der noget i reglerne, vi skal have justeret? De store regelændringer 

sker i de år, hvor der er årsmøde dvs. næste gang er i 2023. 

Forslag der skal med:  

Superstandard: PTO tap må gerne fjernes. 

Træk 

 

11. Drejebog til lokale Der har været efterspørgsel på en drejebog til lokale 



 

traktortrækstævner traktortrækstævner, så nye arrangører nemt kan arrangere et stævne. 

Den nuværende drejebog er primært til DM i traktortræk, den kan 

sammen med drejebog fra MidtVest give inspiration til en ny enkel 

drejebog. Bilag 10.1 Drejebog til DM Bilag 10.2.  

Hvad skal med i en ny drejebog? Spørg evt. nogle af de nye, der har 

lavet traktortræk for første gang, hvad de har manglet?  

Der kigges på drejebog til næste møde. 

 

12. Miljø og klima i forhold til 

traktortræk 

På seneste årsmøde i LandboUngdom blev der spurgt, hvad 

LandboUngdom vil gøre med traktortræk i forhold til klima og miljø. 

Udvalget skal diskutere, hvilke tiltag man kan gøre, så man kan vise 

omverdenen, at der er tænkt på miljøet og klimaet. 

DTP har plantet træer for at køre træk i et år. 

Er det rigtigt at plante træer? Undersøg hvad der skal til.  

Tobias skal bruge antal stævner i LU regi for et år. Der har været 

afholdt 35 LU træk med LU forsikring i 2022. Derudover kan der være et 

par stykker mere, der kører med egen forsikring. 

 

Til orientering 

13. Regionerne rundt v/alle 

 

Hvilke planer er der i regionerne i forhold til træk i 2023? Er der styr på, 

hvem der er værter for landsdelstrækkene i 2023? 

Erik følger op på Landsdel Syd. 

 

14. Eventuelt  

 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

Lene Mouritsen Møller 

Foreningskonsulent 

Tel:  +45 8740 5524 (direkte) 

Mobil:  +45 2171 7785 

E-mail:  LNM@landboungdom.dk 

mailto:LNM@landboungdom.dk

