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Referat af evalueringsmøde med veteranklubber afholdt onsdag den 19. januar 

2022 på Bygholm Landbrugsskole. 

 

Deltagere:  

DVTK Nord: Hans Jørgen Christensen, Jens Ole Rask 

DVTK Syd: Geert Hartvigsen, Hans Fr. Clemmensen 

DVTK Øst: Uffe Mortensen, Nicolai Jørgensen  

CB veteranerne: Niels Balle, Peter Lindberg Nielsen  

MTKJ: Henrik Jensen, Karl Egon Pedersen, Erling Kristensen 

VTV: Jens Peter Ridder, Leo Jensen  

MVKF, Fyn : Henrik Rasmussen, Peder Hauggaard 

EPA medlem: Jens Kristen Buskbjerg  

LU: Tonny Borggaard, Hugo Kudsk   

 

Afbud: SVTK 

 

Dagsorden til mødet: 

1. Velkomst 

2. Godkendelse af dagsorden 

3. Evaluering af DM 2021 

4. Regler 2022 

5. Kommunikation med medlemmerne 

6. Orientering om DM 2022 i Region MidtVest 

7. Dommerledere og dommere ved DM 2022 

8. EM for veterantraktorer og plove 

9. Indkomne forslag 

10.  Andre sager 

11.  Eventuelt 

 

 

Punkt 1 Velkomst 

Tonny Borggaard bød velkommen til alle deltagere. 

Peter Lindberg Nielsen blev valgt til referant. 
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Punkt 2 Godkendelse af dagsorden. 

Dagsorden godkendt. 

 

Punkt 3 Evaluering af DM 2021 

Fordeling af antal pladser pr. klub til DM ønskes uændret, som følger: 

 

DVTK Nord, syd og øst: 24 stk. 

CB veteranerne:     9 stk. 

MTKJ:  12 stk. 

VTV:     8 stk. 

MVTK:    8 stk. 

SVTK:    6 stk. 

I alt    67 stk. 

 

Udnytter en kub ikke alle sine pladser, kan de IKKE overdrages til andre klubber. 

 

Da SVTK klubben i de senere år ikke har udnyttet deres 6 pladser til DM, blev det besluttet, at 

regeludvalgsformanden kontakter SVTK, for at høre om de fortsat ønsker at deltage i DM. 

 

DVTK Øst oplyste, at en traktor klub på Langeland måske kunne være interesseret i at deltage i DM 

fremover. Regeludvalgsformand kontakter klubben. Der kan tilbydes max 4 pladser (1 plads pr. 

kategori) til DM.     

 

DM 2021: 

Stor ros til LU Region Aalborg for et godt og vel tilrettelagt DM. 

Øvepløjning fredag var et godt initiativ.  

Forplejning / udlevering af forplejning fungerede fint.  

 

EPA medlem opfordre til, at veteranpløjefelterne placeres mere samlet. 

LU: Det er ofte et større puslespil at få felterne placeret på de arealer, der er til rådighed.  

 

VTV: Nogle af felterne var særligt udfordret med spor og sten. 

LU: Det er noteret, og vi vil også fremover forsøge at felterne er så ensartede som muligt.  

 

VTV: Forslag om, at de 2 overdommer skal have en anden farve vest end de øvrige dommere, så 

det er lettere at spotte overdommerne, hvis man har brug for dem. 

LU: God pointe, det bringer vi videre til Landspløjeudvalget. 

 

LU: Traktoropstillingen på Rokkedal om morgenen skulle have været styret anderledes. 

Ved et 1 dags stævne kommer der mere end 100 traktorer på relativ kort tid. Denne erfaring 

sørger vi for at videre bringe til arrangørerne af DM 2022.  
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Økonomi: 

DVTK, nord: Ønsker mere indsigt i regnskab omkring DM, for at føle mere ejerskab omkring DM.  

LU: Vi vil opfordre kommende værts regioner til at give indsigt i budget omkring afholdelse af DM, 

så evt. misforståelser omkring økonomi kan undgås, hvis værts regionen ønsker hjælp / 

samarbejde fra den lokale veteranklub. 

DM 2021 har givet et fornuftigt overskud, primært takket været fonde og store sponsorbidrag. 

 

DVTK, Nord: Ønsker også at se regnskabet for, hvordan DM deltagergebyret anvendes. 

LU: Ønsket viderebringes til Landspløjeudvalget.  

 

   

Punkt 4 Regler 2022 

Gennemgang og godkendelse af forretningsordene for regeludvalg: 

Forretningsorden for Regeludvalget tilpasses med tekst og oplæg fra CB-veteraner. Regeludvalgets 

formand laver udkast, der skal godkendes af regeludvalget. Når det er godkendt lægges det på 

LU’s hjemmeside under veteranpløjning. 

 

Valg af formand for regeludvalg: 

Peter Lindberg Nielsen, CB Veteranerne blev valgt for perioden 2022-2023. 

LU repræsentant takkede Henrik Rasmussen MVTK, Fyn for arbejdet igennem de seneste 4 år. 

 

Gennemgang af reglerne mv. :  

Ved kommende DM konkurrencer, vil der IKKE blive foretaget kontrol af traktor og plove om 

morgenen. 

Kontrollen vil alene blive foretaget ved klubbernes udtagelsesstævne. Der skal fortsat tages 

billeder af traktor og plov, som hidtil.   

 

CB veteranerne: Under ”Generelle regler for veteran pløjning” er der nogle få ting (taste- og 

skrivefejl).  Regeludvalgsformanden retter disse. Deadline for revidering af reglerne er fremover 

15. marts. 

 

 

Punkt 5 Kommunikation med medlemmerne 

Hver klub har selv ansvaret for at informere beslutninger ud til deres egne medlemmer. 

LU repræsentanten opfordre til, at det kun er beslutninger/konklusioner fra evalueringsmødet, der 

viderebringes i klubbladene / facebook m.v.  

 

Information fra LU om DM 2022 skal sendes til klubberne, så de har dem senest den 1. juli, så 

klubberne kan nå at få det med i Klubbladene.  
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Punkt 6 Orientering om DM 2022 i Region MidtVest 

Arrangør for DM 2022 er LU Region MidtVest.  

Det er planen, at DM igen afholdes som før Corona, det vil sige 2 dags stævne for LU og 1 dags 

stævne for Veteraner.   

DM afholdes tæt på Skave by (nær Holstebro). 

LU repræsentanten opfordre til, at LU Region MidtVest hurtigst muligt tager kontakt til lokal(e) 

veteranklub(ber), for at etablere samarbejde om DM 2022. 

 

 

Punkt 7 Dommerledere og dommere ved DM 2022 

Stor ros til overdommer Peter Henriksen og Bjarne Larsen ved DM 2021.  

Enighed om at spørge ovennævnte, om de vil påtage sig opgave også i 2022. LU repræsentant 

tager kontakt til Peter og Bjarne. 

 

 

Punkt 8 EM for veterantraktorer og plove 

Fortsat enighed om medlemsskab af EPA. LU tegner og afregner kontingentet på vegne af 

veteranerne (Kontingentet til EPA betales via DM deltagergbyret).  

 

Valg til EPA: 

Jens Kristen Buskbjerg ønskede ikke genvalg.  

Per Jørgensen, DVTK, Øst blev valgt til posten. 

Der er pt. ikke modtaget invitation om kommende afholdelse af EM for veteraner 2022. 

Nordirland er vært for stævnet.  

LU repræsentant følger op på, om LU afholder rejseomkostninger for EPA medlemmets deltagelse 

i forbindelse med EM. 

 

DVTK, Syd opfordre til, at man på klubbernes kommende generalforsamlinger spørger om 

veteranklubberne i fællesskab vil dække EPA medlemmets rejseomkostninger.  

 

LU benyttede lejligheden til at takke Jens Kristen Buskbjerg for det store arbejde han igennem 10 

år har ydet, og på fornemste vis har repræsenteret Danmark i EPA.    

 

 

Punkt 9 Indkomne forslag 

Placering af landmålestokke: 

Ved DM må 1 af de 3 landmålestokke fremover placeres i forageren. Landmålestokken i forageren 

skal være placeret indenfor indhegningen.  

 

Ønske om ny plovklasse: 

Enighed om at der indføres en ny ”Retro-klasse” for veteranpløjere.  

Retro-klassen tillader brug af traktor og plove produceret op til 1995. 
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Regeludvalget arbejder videre med udkast til regelsæt for ”Retro-klassen”. 

Antal pladser til DM og fordeling, max antal fure, furestørrelse, konkurrenceplove, varioplove, 

andet udstyr, der er tilgængelig i frihandel. 

 

 

Punkt 10 Andre sager 

LU repræsentanten ønsker at hver klub laver en dommerliste på lokale dommere samt 

dybdemålere med navn, mobil og mail. Listen bedes sendt til LU (Hugo Kudsk), der laver en fælles 

liste, der kan benyttes ved lokale stævner, klubmesterskaber og DM.  

 

LU repræsentanten følger op på spørgsmål om, hvad en dommer til DM får dækket af 

omkostninger, eksempelvis brobillet/færgebillet?  

LU repræsentanter gjorde opmærksom på, at der til DM vægtes at dommerne så vidt muligt er fra 

alle landsdele. 

 

 

Punkt 11 Eventuelt 

Regeludvalgsformanden nævnte, at man i LU regi afholder Nordisk mesterskab hvert andet år, 

værtskabet går på tur mellem Norge, Sverige, Finland og Danmark.  

Hvis det er svært at skaffe deltagere til EM, kunne det så være en ide, at arbejde på en 

veteranklasse under Nordisk Mesterskab? 

  

 

Referant: Peter Lindberg Nielsen 


