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Referat fra årsmøde for traktortrækdommere, trækkere og arrangører 6. oktober
2019
Vedlagt er referat fra årsmøde for traktortrækdommere, trækkere og arrangører. Der er 8 dage fra
modtagelsen af referat til at komme med kommentarer. Herefter betragtes referatet som godkendt.
Reglerne for sæson 2019-2020 vil blive opdateret og offentliggjort senest 15. november 2019.
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Lene Mouritsen Møller
LandboUngdom

Lars Klausholt
Landstraktortrækudvalget, formand

Referat fra årsmødet for traktortrækdommere, -trækkere og -arrangører
1. Velkomst
Ordstyrer valgt: Søren Fønsskov.
2. Præsentation af Landstraktortrækudvalget og ansvarsområder
Landstraktortrækudvalget og dets ansvarsområder blev præsenteret.
Der er valg til udvalget på årsmødet i LandboUngdom den 28. marts 2020, så hvis nogen gerne vil
være med til at bestemme, så stil op. Skriv eller ring til udvalgets medlemmer, hvis der er spørgsmål
til traktortræk.
3. Evaluering af elektronisk startkort og tilmelding til stævner i medlemssystemet v. Lars Klausholt
Lars gennemgik vejledning til oprettelse af startkort og tilmelding til stævner. I 2020 skal alle
tilmeldinger til LandboUngdoms traktortrækstævner ske i medlemssystemet.
Undlad at oprette en ny profil, hvis man har glemt brugernavn, klik i stedet på Glemt login.
Kan man lave så man kan se, hvilken klasse man har tilmeldt sig til et stævne? Det bliver lavet til
sæson 2020.
Som arrangør er det øv, når trækkere der ikke har fornyet deres medlemskontingent, kan tilmelde
sig. Kan det laves? Ikke pt. da medlemmer skal kunne forny via medlemssystemet.
Elektronisk startkort og tilmeldinger vil blive brugt i fremtiden, så alle skal bruge dem til stævnerne.
Problem med hjemmesiden, at man blev sendt ud til en anden side.
Skriv til medlem@landboungdom.dk hvis der opstår problemer.
Kan man sortere arrangementer på hjemmesiden under Aktiviteter, så man ikke skal bladre gennem
alle stævner? Ikke pt.
LU APP kan man på sigt bruge den til tilmeldinger? Det undersøges, men er pt. ikke muligt.
Deadline for tilmeldinger bør overholdes.
4. Kommunikation v. Lars Klausholt
Snak i rolig og pæn tone. Godt at lytte til hinanden.
Trækkere er frustrerede, når dommere måske ikke har styr på reglerne. Håndhæv reglerne ens, så
undgår vi, at trækkere bliver frustrerede. Dommere skal kommunikere mellem stævner, så de
trækkere, der får advarsler får ordnet det til næste stævne, og dommerne tjekker det til næste
stævne.
Tjek forholdene fra sæsonstart i stedet for til landsdelsstævnet.
Trækkere må gerne tænke på, at dommere er frivillige, der ønsker at håndhæve reglerne. Trækkere
kan også lave de ting, der skal være lavet efter reglerne, så er det ikke noget problem at lade
dommere tjekke traktoren.
Tilbyd dig som dommer, der er brug for flere. Traktortrækdommerkursus 2. weekend i marts.
Det er det under motorhjelmen, der skal tjekkes – det kan kræve tekniske kundskaber, som et lille
udvalg kan få som specialopgave udover almindelige dommere. Måske specialdommere, der er delt
efter farm eller superstandardklasse, som er mere specialiserede og tekniske.
Nogle af de lokale stævner vil ikke afvise de gode traktorer, selvom de måske ikke helt overholder
reglerne, da de ønsker et spændende stævne. Det er ikke fair overfor de trækkere, der overholder
reglerne. Trækkere bør ikke have lov til at køre udenfor konkurrence bare, fordi de ikke kan
overholde reglerne. F.eks. hvis de mangler sideplader.
Lav en liste til stævnerne – hvad der bliver kontrolleret. Liste med forventninger til dommere, så det
er de samme ting, der bliver gjort ved alle stævner.
Tjeklister for de forskellige klasser for at dommerne er klædt på.
Dommere kan lave kontrol af en traktor, og så kan det registreres og sendes rundt i
dommergruppen, så dommere ved næste stævne kan se det. Det kan ikke umiddelbart noteres i
startkortet, da det ikke er tilgængeligt for dommerne.
Nogle ting skal tjekkes hver gang (f.eks. nødstop), og de store ting kan tjekkes en gang pr. sæson.

5. Hvad er et godt LU traktortræk? – input til udvikling af stævner v. Peter Borup Andersen
En bane, der dækket ned, hvis der er regnvejr og en bane, der er godt forberedt.
Bane, der støver for meget, skal kunne vandes.
Vand ved banen i tilfælde af brand Hvilke krav er der til banerne ved stævner? Kan man bygge
banerne ens? Banerne afhænger af underlaget, som kan være meget forskelligt fra egn til egn.
Sikkerhed – dommere, der har brandhæmmende tøj på
Arrangørregelsæt – drejebog til lokale stævner, der ligger allerede nu en liste for DM stævner, den
kan bruges som udgangspunkt. Vi laver en til lokale stævner.
Trækkere vil gerne have hjælp til af- og på montering tvillingehjul f.eks. gaffeltruck 120 cm.
Brug naboforeningen og få sparring til at lave stævne.
Kan vi lave et lille stævneudvalg, hvor nye arrangører kan ringe til for at hjælp til stævnerne?
Et traktortræk er ikke bare venstrehåndsarbejde – der er krav, der skal være i orden for, at trækkere
synes, det er sjovt at komme og trække.
Indstillingen hos arrangørerne skal være engagement for at lave et godt stævne, ellers skinner det
igennem.
6. Indkomne forslag til regelændringer (Bilag 6.1 og 6.2):
a. Superstandard v. Lars Klausholt Festsalen
b. Landbrugsklassen v. Peter Borup Andersen F3
c. Farmklasse v. Mads Høj F4
Trækkerne går ud i den klasse, som de kører i.
Reglerne er vedlagt med de beslutninger, der er lavet. Det nye er markeret med grønt.
7. Andre sager
DM stævner i fremtiden – skal det flytte rundt i DK?
I år var der DM samarbejde med DTP/EM Euro CUP.
DM 2019: trækkere er ikke blevet regnet for noget 2019.
Stævnet var lidt panik
LU lavede godt sjov – sagde EuroCup.
Lav en styregruppe for DM, da det er nye hvert år, der står for DM. OK at skifte rundt i DK.
LU har ikke stillet med bugseringstraktorer ved DM i 2019, det har kostet en turbo for en trækker.
Husk det i 2020.
DTP har tjent kassen, og LU har leveret et godt sjov. Tjek aftaler i fremtiden, så LU også får noget
ud af et samarbejde.
Regionerne er står ikke i kø for at være DM værter.
LU DM var bedst, men der skal laves noget mere styring. Erfaring blandt arrangørerne har været for
lille.
DTP er ikke interesseret i, at LU får et underskud på DM.
Planlægningsfasen har været lidt kaotisk især de sidste uger op til DM.
Der var mange publikum ved DM 2019.
LU fik sin egen bane.
Ejerskabet i LU regionsværterne var ikke helt så godt.
Hvad er holdningen til at samarbejde med DTP? Vil gerne holde DM i LU regi og kan der være et
samarbejde igen, så vil der blive kigget på det.
700 til festen - ikke alle var til spisning pga. vejret, der drillede.
Lav et mindre antal f.eks. 300 festbilletter, så der er rift om pladserne og tilmeldingerne sker tidligt.
DJ simpel fest. Lav festen kl. 19 i stedet for kl. 18, så trækkerne kan nå at blive færdig til festen.
Stævne indendørs i Borris, så kan vejret ikke drille.
Miljø
Hvad kan LU gøre? Hvor meget forurener traktortræk?

Pressemateriale ud før stævnesæsonen – noget, der kan sendes ud ved hvert stævne. Hvad gør vi,
der bidrager til et godt miljø?
Jorden – græs der optager CO2, plant en skov – stadig kun en undskyldning, men så gør vi noget.
Oprydning – genbrugsflasker, pant, opsamling af olie ved stævner med presenning under traktorer,
tømning af intercooler opsaml væsken osv.
Skal LU købe presenninger? Der er ikke lagerplads. Nej trækkerne må selv medbringe en.
En lokal sponsor kan betale presenninger.
Biobrændsel – biodiesel
Superstandard og Farmklasse kan f.eks. køre på biodiesel.
Landstraktortrækudvalget tager ikke en beslutning om biodiesel og presenning på årsmødet i år,
men forbeholder os ret til at tage det med i reglerne i 2020.
8. Eventuelt
Pointsystem
Der er brugt et pointsystem i landsdel Midt for at udelade regionsstævnerne i landsdel Midt.
Man deltager ved min. to stævner for at kunne komme videre.
Landsdelstræk
Landsdelstrækkene er et problem, da det er uøkonomisk for arrangørerne af afholde stævnerne.
Nogle regioner er store, skal de have flere pladser til DM?
Fyld klasserne op spørg de næste i rækken, når nogle melder fra.

