
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Referat fra onlinemøde i landstraktortrækudvalget 10. januar 2023 
 

Deltagere: Tobias Sloth Larsen, Peter Borup Andersen, Theis Juul Jensen, Erik Mønster Nielsen, Jeppe 

Foged, Rene Andersen og Lene Mouritsen Møller. 

 

Afbud: Anders Kusk 

 

1. Velkomst  

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Vi tilføjer en diskussion om skivebremsere under Andre sager. Dagsorden er derefter godkendt. 

 

3. Dommerkursus på Agroskolen v. Tobias 

a) Tid: 28. januar kl.9.00-15.00.  

Der er kaffe fra kl. 8.45. OK.  

Udvalget holder et kort møde efter kurset for at kigge på drejebog til lokale traktortrækstævner. 

 

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

OK – skolen er booket.  

 

c) Gennemgang af programmet 

Fra kl. 8.45 Kaffe og brød  

Kl. 9.00 Velkomst og præsentation Tobias Sloth Larsen, LandboUngdom  

Ca. kl. 10.00 Fælles emner: God kommunikation og dommeropgaver/tjekliste ved Erik Mønster 

Nielsen og Peter B. Andersen 

Herunder skal vi også nævne, at en af dommerne skal gå til målervognen, når stævnet er slut og 

tage et billede af resultatlisten fra stævnet, så vi har det, hvis arrangørerne ikke får listen sendt ind. 

 

Gennemgang af reglerne:  

• Superstandard Peter Borup Andersen og Rene Andersen  

• Farmklassen Theis J. Jensen  

• Landbrugsklassen Tobias Sloth Larsen og Jeppe Foged  

 

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 

• Tjek af kørekort/kørekortnummer og medlemsnummer på trækkere 

Landstraktortrækudvalget 

16. januar 2023 



 

 

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 2022, som vi skal være opmærksomme på i 2023?  

- HK-måling i Landbrugsklassen. Peter B. Andersen spørger og booker Niels Jacob Thomsen, der 

kører med prøvebremsemåler til landsdelsstævner og DM. Hvad er prisen for alle fem stævner? 

Udvalget besluttede, at vi får en samlet pris og deler den på de fem stævner, så alle får ens pris 

til alle stævner. 

- Fokus på traktorer og fortolkninger af regler om Tipstænger, Turboafskærmning og sideplader. 

 

• Hvad har du været udsat for som dommer, som vi skal forebygge i 2023? 

Dommere skal tage billede af resultatliste fra stævnet, så vi har en resultatliste fra alle stævner.  

Dommere og arrangører skal være ædru fra start til slut ved stævnet. Theis og Tobias tager et møde 

med en arrangør. 

 

Ca. kl. 14.45-14.55 Evaluering af dagen – hvad fungerede godt, hvad kan vi gøre bedre? Theis Juul 

Jensen  

Ca. kl. 15.00 Tak for i dag 

 

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? 

Dommerkasse og flag - Peter 

Traktor – Tobias er ved at finde en superstandard traktor. 

Nødstop – Tobias 

Turboafskærmning – Theis  

Evt. omdrejningsmåler – Tobias undersøger hos Lars Klausholt 

Lene: Regler printes til alle deltagere, tjekliste for dommere med opgaver, kuglepenne, blokke, 

malertape og tusch til navneskilte 

 

e) PR om kurset – sidste opfordring til at deltage 

Peter har fået sendt SMS ud i Aalborg og tager kontakt til Vendsyssel for at gøre det samme. 

Tobias laver Instagram indslag nu og igen den 21. januar. 

Theis spørger, om Anders Lindenskov vil sende rundt på Fyn. 

Alle kontakter deres kontaktregioner og får sendt besked ud omkring dommerkursus. 

 

f) Tilmelding i medlemssystemet - deadline for tilmelding 23. januar 2023. 

OK 

 

g) Status på bestilling af T-shirts til dommere v. Tobias  

Afventer en mail fra Billig Arbejdstøj. Tobias følger op. 

Det er langærmede t-shirts ca. 55 t-shirts, de bliver sendt med udvalgsmedlemmerne hjem, og deles 

ud derfra. 

Til kurset fortæller vi dommerne, at de skal kontakte udvalgsmedlemmerne for at få deres t-shirt. 

Tobias laver en liste til hvert udvalgsmedlem, hvem de skal dele ud til. 

Tobias skaffer prøver på størrelser til kurset, så alle kan prøve størrelserne. 

 

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: Vendsyssel – har ikke dato. Peter følger op. 

Midt: Tobias spørger Daniel Kreutzfeldt, Aarhus 

Syd: Erik spørger lokalforeningerne i landsdelen, har sendt mail til regionsformænd uden held. 

Øst: Region Øst har i år. Jeppe følger op og giver besked om tid og sted. 

 



 

b) Status på omdrejningsmålere v. Tobias 

Lars Klausholt bestilte materialer før jul, hvad er status på at samle dem? 

Lars forsøger at få dem samlet til dommerkurset. Tobias følger op. 

 

c) Status på værter for DM i traktortræk  

På Regionsrådsformandsmødet i 7. december 2022 blev det besluttet at fastholde rækkefølgen for 

de kommende DM-værtskaber:  

2023 Region Fyn – dato? Hvad er status på datoen? 2. september 2023. 

2024  Region Øst 

2025 Region Vendsyssel 

Det blev også besluttet, at værtskaber fremover besluttes på et regionsrådsformandsmøde i maj/juni.   

 

Datoen for DM 2023 blev tilføjet.  

 

d) Status på regelaften for trækkere i Vest og Øst, hvor lokalforeninger er vært v. Tobias og 

Peter 

Møde i Vest: Østhimmerland 28/2-23. 

Møde i Øst: Tobias og Peter aftaler to møder et i Storstrøm og et i Øst, så der er kort afstand for 

deltagerne. 

 

e) Drejebog til lokale traktortræk stævner – status? 

Resultatliste fra stævnet skal indsendes til Fælleskontoret. 

Bugsering af traktorer. 

Holder et kort møde efter dommerkurset den 28/1-23, hvor vi samler nogle af de informationer, der 

skal bruges til en drejebog. 

Der skal læses op på DM drejebog for at se, hvad der kan bruges derfra. 

Lene samler materialer og sender til udvalget forud for mødet. 

 

5. Punkter til næste møde 22. april 2023 kl. 10-16 Bygholm Landbrugsskole 

- Evaluering af dommerkursus 

- Status på stævner – opdatering af stævnekalenderen, kontakt arrangører for at få stævnedatoer 

til stævnekalenderen på hjemmesiden, bestilling af forsikring og oprettet tilmelding i 

medlemssystemet. 

- Regler – spørgsmål 

- DM-værterne inviteres 

- Dato for næste møde 

 

6. Andre sager 

Skivebremser – skive, der boltes på mellem fælg og nav – superstandard traktor har spurgt, om de må 

lave det. Det må ikke ændre på bagtøjet. Udvendige skivebremser tillades. Det gælder for 

superstandard- og farmklassen. 

Vægtklodser må samles med båndstrammer, men ikke hænge i båndstrammere, klodserne skal være 

monteret på frontrammen eller i beslag. Erik Mønster tjekker regelsættet, om noget skal ændres. 

 

7. Eventuelt 

Årstal på startkort skal ændres og opdateres på hjemmesiden. 

 

Venlig hilsen 

 

 

Lene Mouritsen Møller   Tobias Sloth Larsen 

Uddannelseskonsulent, cand.agro.  Formand, Landstraktortrækudvalget 

LandboUngdom 

Tel:  +45 8740 5524 (direkte) 

  

 


