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Referat fra møde i landstraktortrækudvalget den 28. april 2019
Vedlagt er referat fra mødet i landstraktortrækudvalget. Hvis der er bemærkninger eller rettelser til referatet, bør de sendes til LNM@seges.dk inden otte dage fra i dags dato, derefter betragtes referatet som godkendt.
Husk datoerne for møderne og kontakt til kontaktregioner forud for møderne for at få deres
ideer og synspunkter med til mødet:
26. maj: Landstraktortrækudvalgsmøde med planer for DM, Bygholm, Horsens.
22. september: Landstraktortrækudvalgsmøde med evaluering af DM, Bygholm, Horsens.
6. oktober: Årsmøde for trækkere, dommere og stævnearrangører, Dalum Landbrugsskole,
Odense.
14. marts 2019: Dommerkurser på Agroskolen, Herning
Venlig hilsen
Lene Mouritsen Møller
LandboUngdom
T: 87405524
M: LNM@seges.dk

Formand Thorbjørn W Koefoed

mobil 2465 6343

email formand@landboungdom.dk

Referat fra møde i landstraktortrækudvalget den 28. april 2019
Punkt/ emne
1. Velkomst og præsentation

Kommentarer
Morten: Falster, været formand i landstraktortrækudvalg, dommer
Peter: Himmerland, i udvalget i 3 år, 20 år som traktortrækker, har slæde
Mads: Nibe, i udvalget 1 år, med slæde i 6 år
Daniel: Herning, kørt traktortræk i mange år,
Lars: Holstebro, regionsformand i MidtVest, styregruppe i DM 2018
Alex: Hjørring, formand for Vendsyssel traktortræk, kører traktortræk
Søren: Ledelsesmedlem,
Andreas: Langeland, kørt traktortræk i ca. 5 år, med i udvalg et år, hjalp ved
DM 2016
Lene: sekretær for landstraktortrækudvalget

2. Forventningsafstemning
i udvalget – til hinanden,
til opgaverne mm

Udvalget skal afstemme forventningerne til:
a. Opgaverne i udvalget – hvad er vores vigtigste rolle i forhold til lokalforeninger, regioner og ledelsen?
Dommere: Vi er for langt væk fra dommere, udvalget skal være mere synlige. Kommunikationen skal forbedres. Sørge for uddannelse og klæde dem
på til opgaverne. Grunddommere skal uddannes.
Regler: Trækkere har lavet traktorer ud fra reglerne, som fortolkes forskelligt. Der kommer nyt til hele tiden, reglerne trænger til en gennemgang inden regelmødet. Evt. Samarbejde med Superstandard. Reglerne skal stemmes om i forhold til, hvilken klasse man kører i.
Lade en læse reglerne uden at kende dem for at få dem gjort mere forståelige.
Materialer: Mangler liter volumen måler. Omdrejningsmålere vi skal have
styr på, hvem der har dem. Materialer til stævnerne skal være i orden.
Mål litervolumen ens. Udlån af målegrej lokalforeninger imellem.
DM stævner: Drejebog. Hjælp værterne, så nye regioner også kan se sig
som DM-vært.
Bedre kommunikation fra udvalget til trækkere, dommere mfl. Kommunikation internt og eksternt skal gøres bedre.
Større samarbejde generelt.
Sig fra, hvis opgaver ikke kan blive løst, så andre kan træde til.
b.

Hinanden i udvalget

Gensidig respekt også for hinandens tid. Søg hjælp hos hinanden. Svar til
hinanden. Der kan være emner, vi diskuterer i udvalget, som er fortrolige.
c. Den enkeltes forventninger – hvad brænder jeg for?
Peter: selve traktortrækket i praksis, kontakt til dommere, materialer.
Mads: materialer, stævner
Daniel: dommere, materialer
Lars: regler
Alex: stævner, regler,
Søren: udvalget og kommunikationen internt og eksternt også til regionsrådsformandsmøder
Andreas: regler. Er ude og rejse i september-februar.
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Morten: regler, dommere
d.

Det samlede udvalg

Punktet udgår.
e. Kommunikationen med hinanden – hvordan skal vi kommunikere internt og eksternt?
Ring til hinanden og svar, så andre kan komme videre i deres opgave.
Inden en udmelding bør vi klare det af med resten af udvalget, hvis vi er
usikre, eller der er kritiske spørgsmål. Meld ud til resten af udvalget, hvis
der er svaret på et spørgsmål, som kan give anledning til utilfredshed, så
alle er orienterede. Henvis til den der har ansvarsområdet.
Internt: Kommunikation pr. telefon – telefonliste sendes ud.
Messenger gruppe for udvalget – tjek at alle har læst det/set det. Nemt til at
sende billeder og film. Inden man melder ud, skal det beskrives på Messenger, så alle kan se svaret.
Lene sender dagsorden/referater/spørgsmål mm pr. mail, så tjek mails
jævnligt.
Eksternt: referater lægges på hjemmesiden og sendes til regionsformænd
og ledelsen.
Facebookgruppe for dommere til formidling af informationer og f.eks. billeder af de bemærkninger, som der er givet til trækkere.
Mikkel skal inviteres og gøres til administrator, så vi kan få inviteret nye
dommere.
Vi skal vælge en tovholder for kommunikation under ansvarsområder.
3. Gennemgang af strukturen for udvalget

Udvalget gennemgår strukturen for udvalget.
Bilag 3.1 blev gennemgået og kommunikation er tilføjet som ansvarsområde.

4. Gennemgang af forretningsorden

Vi gennemgår forretningsordenen, så alle ved, hvilke kriterier vi arbejder ud
fra, hvorefter vi skal godkende den.
Bilag 4.1 er gennemgået, rettelser er lavet og forretningsordenen er besluttet.
Søren Fønsskov skal følge op med landsledelsen omkring beløbet, som opkræves i regionerne.

5. Valg til ansvarsområderne

Udvalgets medlemmer konstituerer sig med fordeling af ansvarsområderne:
Formand: Lars Klausholt
i. TT-regler: fmd. Alex derudover: Daniel, Morten, Andreas (suppl.)
ii. TT-dommere; fmd. Morten, derudover Peter
iii. TT DM/stævner: fmd. Peter, derudover Mads, Daniel
iv. TT-Materialer/andet (slædeudvalg): fmd. Daniel, derudover Mads, Peter,
Alex, Andreas (suppl.)
v. Fordeling af kontaktregioner for at sikre kommunikation fra og til regionerne
Kan deltage i regionsmøder og traktortrækudvalgsmøder, hvis der er et
ønske om det ellers er det telefonisk kontakt.
Vendsyssel: Alex
Ålborg: Peter
Viborg: Lars
Århus: Peter
MidtVest: Lars
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Vejle: Mads
Sønderjylland: Andreas
Ribe: Daniel
Fyn: Andreas
Øst: Morten
Storstrøm: Morten
Bornholm: Morten
vi. Kommunikation fmd. Lars, derudover Søren
6. Gennemgang af Årshjul

Udvalget gennemgik Årshjulet Bilag 6.1 og tilføjede datoer og opgaver.
Revideret Årshjul vedlagt.
Dommerkursus på Agroskolen, hvor vi kan låne traktorer af lokale trækkere.
Daniel og Lars sørger for traktorer. Agroskolen er booket (red.)
Øst og Storstrøm har ønsket et dommerkursus på Sjælland. Lars ringer og
svarer regionsformanden i Storstrøm og Rasmus Kæmpe, Øst. På dommerkurserne er der en god erfaringsudveksling med forskellige problemstillinger, som er nødvendige for at kunne dømme. Derfor er det nødvendigt, at
deltagerne kommer fra forskellige områder i landet.

7. Dommere til stævner

Udvalget skal diskutere:
a. Dommerlister – for at kunne bestille dommere til stævner, er der lagt en
liste med udvidede dommere ud på hjemmesiden, og disse kan kontaktes
og bookes. For at grunddommere får erfaring skal de med ud til stævner,
men lige nu ved de udvidede dommere ikke, hvem der har grundkursus.
Kan vi lægge grunddommerlisten ud på Facebook dommergruppen, så
dommerne kan finde dem her og kontakte dem for at tage dem med til
stævner?
Skal alle dommere - grund og udvidede være i samme gruppe, så alle kan
kommunikere sammen?
Én lukket Facebook gruppe dommergruppe til alle - både grund- og udvidet
dommere
Udvidet dommer: Jimmy Pedersen, Morten Laursen
Andreas Lundsgaard mangler på dommerlisten (er nu tilføjet, red.)
En udvidet dommer bør ikke flage men være med til at have overblikket
ved stævnet.
Udvalgsmedlemmer kan flage ved landsdelstræk.
b. Hvordan hjælper vi grunddommere i gang med opgaver ved stævnerne,
hvor de er med som føl? Grunddommerne kender ikke opgaverne, så den
udvidede dommer har ansvar for at bruge tid på at introducere grunddommerne i opgaven, så de lærer noget ved at være med. Skal det kommunikeres ud?
Ja, de skal have opgaver: de skal læres op i syning af traktorer, indvejning,
tjek af nødstop, måle omdrejninger og flagning.
Regionerne skal også vide, hvem de kan invitere af grunddommere, og
hvilke opgaver grunddommere må have.
Udvidede dommere skal bruge tid på at introducere grunddommere, og vi
skal have det kommunikeret ud til både udvidede dommere og stævnearrangører.
Betaling for dommere
Grunddommere kan få tilbud om kørsel efter statens takst.
Udvidet dommer har krav på at få et honorar på 1000 kr. plus kørsel efter
statens takst samt brobillet.
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Betaling af dommere skal være ens for alle LU stævner, så stævnearrangører bør ikke overbyde hinanden, og dommere bør ikke tage imod højere honorarer.
8. Tilmelding til stævner

Fra 2019 skal trækkerne tilmelde sig til stævner via medlemssystemet dels
for at lette tilmeldingerne, da arrangørerne hurtigt kan danne sig et overblik
over de tilmeldte og dels skal resultaterne offentliggøres på hjemmesiden,
så alle kan se placeringerne.
Det er udvalgets ansvar, at resultatlisterne fra landsdelsstævnerne er korrekte med alle oplysninger, og at de kommer på hjemmesiden.
Med alle korrekte oplysninger spares mange timer til at lave listen til DM.
Husk at informere i de respektive regioner herom.
Landsdelsstævner:
Øst: 22. juni 2019: Stubberup, Mads og Peter
Syd: dato og sted?: Daniel, Lars og Morten
Midt: 14. juli 2019: Lemvig, Morten og Alex
Nord: 13. juli 2019: Aars, Andreas og Daniel
Landsdel Syd – skal have afklaret dato og sted. Skal holde dobbeltstævne
eller ny dato.

9. Samarbejde med DTP
om reglerne

Hvor langt er vi kommet med kontakt til DTP om et muligt samarbejde om
ens regler for både LU, Super Standard Cup og Farm Cup?
Farmklasse Farm Cup og DTP
Super Standard og LU Superstandard ligner hinanden med undtagelse af A
pumpe.
Prøv at invitere til et møde med Super Standard – kontakt til Arne og Michael – Daniel spørger sammen med Alex og melder tilbage til udvalget.

10. Materialer til stævnesæson 2019

Hvilke materialer skal bestilles inden stævnesæsonen starter i 2019?
Omdrejningsmålere: der er lavet til alle regioner, hvem mangler:
MidtVest
Viborg
Udvidede dommere skal have ansvar for omdrejningsmålere
Regionsrådsformænd – hvem har en omdrejningsmåler, de skal til serviceres. De er udleveret i 2015.De skal indleveres til traktortrækudvalget.
Søren skriver ud til alle regionsrådsformænd.
Region Århus har en – Chris har den.
Alkometer: Regionerne kan selv købe dem.
Flere trækkere er narko påvirket – hvad gør vi ved det? Eksempel på at 5-6
trækkere til et lokalt stævne var påvirket. En vagt kan lave test, det bør LU
ikke gøre, da trækkere kan blive ustyrlige.
Der findes udstyr til rimelige priser f.eks. https://www.narkotikatest.dk/shop/narkotest-spyt-panel-195p.html
Det skal tilføjes i reglerne, at man ikke må køre traktortræk i narkopåvirket
tilstand.
Litervolumen skal laves – Lars og Daniel vil prøve at finde ud af en løsning.

11. Andre sager

Pointsystem i landsdel Midt: Klage over pointsystem i landsdel Midt – to
træk for at komme til DM – typisk et lokalt og landsdelsstævne. Efter forklaring var der ikke mere i sagen.
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Landsledelsen har fulgt pointsystemet – Landsdel Midt har slettet regionstrækket til fordel for pointsystemet, da der vil være for mange trækkere til
landsdel Midt, hvis der ikke var et regionsstævnet.
Dommervest: Jimmy Pedersen og Morten Laursen har en vest, som skal afleveres. Lars skal have orange vest.
Nye Grunddommere skal have veste – de deles ud snarest muligt.
Valg af ordstyrer til næste møde: Lars Klausholt
Mødedatoer:
26. maj: Landstraktortrækudvalgsmøde med planer for DM, Bygholm, Horsens.
22. september: Landstraktortrækudvalgsmøde med evaluering af DM, Bygholm, Horsens.
6. oktober: Årsmøde for trækkere, dommere og stævnearrangører, Dalum
Landbrugsskole, Odense.
14. marts 2019: Dommerkurser på Agroskolen, Herning.
12. Eventuelt

Ajourføring af messengerliste for udvalget.
Når vi skal redigere reglerne, kunne det måske være en fordel at have et
sæt generelle regler med basisoplysninger og så et regelsæt til hver klasse
med de tekniske specifikationer.
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