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Kommenteret dagsorden for møde i landstraktortrækudvalget den 27. januar 2019
Punkt/ emne
1. Velkomst

Kommentarer

2. Godkendelse af dagsorden
3. Udvalget i år 2018

Godkendt uden tilføjelser.
Evaluering af arbejdet og opgaverne i udvalget i 2018. Hvad er gået
godt? Hvad kan vi med fordel forbedre og hvordan?
Dommere bør informeres tidligere
Udvalget bør være mere synlig ved DM
Løst opgaverne rimelig hurtigt pr. telefon i udvalget.
God til at tage hurtig dialog og svare hurtigt tilbage. Har ringet rundt i
udvalget om hastesager og ellers brugt Messenger til andre opgaver.
Forbedringer – svært at holde opgaverne hos de ansvarlige – der er
mange, der ringer til formanden eller andre, som tidligere har siddet i
udvalget. Henvis til den ansvarlige.
Måske er nogle henvisninger ikke kommet videre, fordi trækkerne har
tænkt sig om eller selv fundet en løsning. Fint at dommere uden for udvalget har henvist til udvalget, så de ansvarlige kan svare.
Dommerne bør selv svare på spørgsmål fra en trækker, når de har
snakket med udvalget. Det vil gøre dommerne mere professionelle og
give dem større indsigt i reglerne.
Grunddommerlisten mangler, så dommere kan kontakte dem og tage
dem med ud til stævner og få erfaring. Grund- og udvidet dommer skal
kontakte hinanden for at kunne komme med. De nye skal inviteres ind i
Facebook gruppen for dommere.
Dommerkursus 9. marts 2019 kl. 10-16 på Bygholm Landbrugsskole.
Fra udvalget har der været repræsentanter rundt til alle landsdelsstævnerne.
Problemer ved DM - Bedre styr på resultatlisterne fra landsdelsstævnerne.
Tilmeldinger via winkas – lokalforeningerne skal også bruge medlemssystemet til stævnetilmeldinger. Kvalificering sker ved første lokaltræk
og dernæst først landsdelstræk, trækkeren deltager i. Nyt system skal
være klar til brug i 2019.
Lasermåleren og dommere har resultatlister fra stævner. Det er traktoren, der kvalificerer sig og ikke trækkeren.
Udvalget skal have uddannelse i brugen af winkas i forhold til tilmeldinger og resultatlister.
Der skal informeres på landsformandsmøde om det nye tilmeldingssystem. Stævnearrangørerne har ansvar for resultatlister fra de lokale
stævner, konsulenter skal følge op på, at resultatlisterne er gemt, og det
skal være en liste med resultater for alle trækkere/traktorer. Til landsdelsstævnerne er det udvalget, der har ansvaret.

4. Udvalget i år 2019

På baggrund af diskussionen i punkt 3 skal vi diskutere og beslutte,
hvordan udvalget skal se ud i 2019. Hvad skal vi evt. justere?
Udvalgets struktur: Ledelsen foreslår, at udvalget bør udvides fra 5 til
7 medlemmer og, at udvalget konstituerer sig selv med formand. Måske
flere trækkere med i udvalget? Udfordring med trækkere kan være, hvis
de ønsker at få reglerne lavet til deres egne traktorer.
Samarbejde om regler: Kan vi lave ens regler for både LU, Super
Standard Cup og Farm Cup? Inviter Superstandard og Farm Cup til
møde med LU omkring regler – fordel at samarbejde. Lige nu følger Superstandard alligevel LU reglerne. Farm Cup kører efter en blanding af
LU og DTP- regler – en DTP godkendt traktor må også køre i LU.
Valg til årsmøde – kan vi finde 7 ved LU årsmøde - eller skal vi finde 4
ved LU årsmøde og 3 ved årsmødet for trækkere? Hvis formanden kan
vælges af udvalget, vil det give mere ansvar til udvalget. 7 personer i
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udvalget er fint antal, så vil det være lettere at være to om hver af opgaverne.
Prøv at lade udvalget tage et år mere, før man ændrer alt for meget.
Men dog er udvalget meget stemte for udvidelse til 7 personer i stedet
for 5.
Udfordringer med at vælge ved LU og trækkernes årsmøde er, at det er
på forskellige tidspunkter. Brug fuldmagt, hvis du vil med i udvalget,
men ikke har mulighed for at deltage i årsmødet.
Kontakt til region – i udvalget i dag er der pt. ikke kontakt til regionerne. Udvalgets medlemmer kan have et par kontaktregioner, så der
kom informationer til og fra udvalget til regioner. Deltag i stævner for at
få kontakt og informationer. Det betyder meget for trækkere og stævnearrangører.
Dommere – flere til at dømme stævnerne. Der er kun grundlag for ét
udvidet dommerkursus om året. Der er nogle dommere, der ikke ønsker
at være med til DM, fordi de ikke føler sig sikre og kompetente, men det
er netop til DM, at der er flest dommere, og her kan man få sparring og
opbakning. Grunddommere må gerne komme med til DM og få sparring
med de udvidede dommere. Kald evt. udvidede dommere ind i 2019 for
at ajourføre dem. Der var fejl ved alle landsdelsstævner, så det er nødvendigt, at alle udvidede dommere inklusivt udvalget kommer på kursus
for at sikre, at alle kender reglerne. Hvem kan tage stilling til, hvem der
kan være udvidet dommer? Det er vigtigt, at dommerne kan reglerne –
de bliver målt på det. LU har mange stævner, det er en udfordring, når
der ikke er så mange dommere.
Ved DM og andre stævner skal dommere kunne tage hurtige beslutninger. Det gælder også udvalget, som skal kunne tage hurtige og enige
beslutning, der kan meldes ud. Stram op.
Udvalget melder tilbage til landsledelsen omkring beslutning omkring
udvalgets struktur, så det kan blive meldt ud forud for LU årsmøde i forhold til valg til udvalget.
5. Samtale om regelpunkter

Sideplader – Udvalget diskuterede omkring indkommende forespørgsler på sidepladerne. Udvalget blev enige om, at sidepladerne er kommet
for at blive, ingen tvivl i dette. Dog kan udvalget godt forstå visse bekymringer omkring dette punkt, og vil udvalget uddybe punktet ved forespørgsler. Visse bekymringer kan udvalget ikke teknisk se problemet i.
Åbninger i hjelmen ved superstandard – Udvalget har modtaget
spørgsmål omkring åbninger i motorhjelmen på superstandard traktorer.
Her blev udvalget enige om at tillade åbninger i toppen af hjelmen, dog
skal disse lukkes af et net med samme dimensioner som indsugningsnettet til turboafskærmningen.
Generelt omkring regelpunkter – Udvalget konverserer omkring visse
andre punkter i reglerne og blev enige om, at disse skal tages op og
gennemgås grundigt inden næste årsmøde for traktortrækkere/regelmøde.

6. Samarbejde med Super
Standard

Diskussion og beslutning om og evt. hvordan vi kan samarbejde med
Super Standard. Hvilke krav har vi til et samarbejde?
Udvalget vil forsøge at samarbejde med Super Standard om regler, arbejdet skal laves i 2019, så det er klar til sæson 2020. Det nye udvalg
skal arbejde med det.
Tre af udvalgets medlemmer stopper, hvilke opgaver skal vi følge op på
og overlevere til nye udvalgsmedlemmer?
Dommere:
Dommerkursus – skal planlægges og markedsføres.
Regler:
Småjusteringer – der kan klares
Stævner:
DM under andet punkt.
Slædeudvalg:

7. Opfølgning fra de 3 ansvarlige
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Vi skal være med ved syning af slæder.
8. Gennemgang af årshjul

Årshjulet er vedlagt i bilag 9.1. Vi skal gennemgå og ajourføre det.
Mangler:
PR om dommerkursus 9. marts 2019 på Bygholm Landbrugsskole
Bestilling af materialer
Revision af dommerliste
TT Møde 28. april 2019 – offentliggøres allerede nu

9. Andre sager

DM i traktortræk 7. september 2019 - samarbejdsaftale er sendt til
DTP, der er møde den 29/1, hvor den underskrives. Fælles markedsføring med LU DM på DTPs hjemmeside.
LU får egen bane, hvilken besluttes fredag aften før DM lørdag, og så
har LU banen hele lørdagen. Sandsynligvis bane 1.
Vi må bruge vores egne slæder sort Niels som primær og Herning
slæde som reserve. Vi starter kl. 10.00 inden DTP, og starter med de
store traktorer, der skal køre tilbage på banen.
Dieseltraktorerne i DTP må køre samtidig med LU, men når ethanoldrevne traktorer skal køre, skal trækkene ske forskudt. Kommunikationen er meget vigtig, da LU har flere traktorer end DTP!
Der laves en ny plads til måling.
Vi får vores egen indgang, og det står i indgangen. Vores medlemmer
skal stadig gennem security tjek, inden de kan komme ind på stævnepladsen.
LU må bruge egne dommere. Hvilke LU dommere skal være flagdommere, - de skal bære køredragter, som vi låner af DTP.
Salg af forplejning står DTP for.
LU står for hele festen for både LU og DTP.
LU betaler selv for slæder og udgifter til festen.
DTP har campingplads, som de sælger.
Indvejning LU har egen vægt og personale til vægt.
LU Landbrugsklassen og Super Standardklassen må selv køre rundt på
stævnepladsen - LU Farmklassen skal bugseres rundt.
Alle, der skal have adgang i lukket ryttergård, skal gå i 100 pct. bomuldstøj – langærmet og lange bukser. Vi skal køre igennem DTP område til LU område, og der er ikke hegn mellem de to områder, det er
der ikke plads til.
LU stand på stævnepladsen – hvor vi kan sælge LU medlemskaber.
Ros til Landsdel Midt for kontraktmateriale.
Regler for lastbiltrækkere – skal vi det? Kør evt. efter ETPC regler –
vil LU være med til at lave reglerne? Vi skal oversætte de regler, der findes.

10. Eventuelt

Hvem fortsætter i udvalget: Andreas Lundsgaard.
Morten Enok vil ikke fortsætte som formand, men måske gerne hjælpe
med reglerne.
Peter Borup Andersen vil gerne stille op.
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