
Dagsorden til kørermøde efterår 2022 (30/9-2022) 

1. Velkomst 

a. Ole Bredahl bød velkommen ig introducerede deltagerne til 

dagsorden 

2. Stævner 2022 

a. Brande 

i. Der blev kørt på to baner og når man gør dette, er Super 

Standard en vigtig ”brik” i puslespillet da der ellers ikke 

vil være aktivitet nok. 

ii. Banerne i Brande fungerer ikke optimalt, man er klar 

over dette og har fået taget prøver af banerne rundt i 

DK og er kommet frem til at der mangler Humus i 

Brande, dette bliver der gjort noget ved i vinter i et 

samarbejde mellem hovedforeningen og DTP-

Midtjylland. 

iii. ?? Kunne man vende banen så man kørte den anden vej 

?? 

iv. Den norske slæde, er den klar til denne type 

arrangement? Der blev taget nødstop på Bounty Hunter 

å grund af en elektrisk fejl der opstod i forbindelse med 

den elektroniske omdrejningstæller, og til spørgsmålet 

om dette ville kunne ske igen kunne vi svare at den 

Danske udgave er blevet sikret mod dette, men vi skal 

have undersøgt om den Hollandske også er det, men det 

er til en hver tid vigtigt at et teammedlem ”hjælper” 

traktoren på plads og er med til at sikre at alt er ok. 

b. AMF 

i. Arrangøren er godt tilfreds med slæder og 

baneforholdene, man vil gerne have mere plads i 

ryttergården 



ii. Der mangles en til at styre/koordinere når KD er travlt 

optaget som speaker 

iii. Som tidligere nævnt er toiletforholdende ikke gode  

c. Visby 

i. God bane. 

ii. Mingeler Handicap toilet. 

iii. Der mangler hjælper på/ved banen. 

iv. God stemning / mange folk. 

d. Særslev 

i. Ryttergården er for lille, men det bliver der taget hånd 

om. 

ii. Udfordringer med banen, der arbejdes på dette. 

iii. Der mangler bugserer traktorer. 

iv. Der var mange traktorer til start hvilket giver en lang 

dag. 

v. ?? Bliver minipullere inviteret derover, de har en gang til 

gode?? 

e. (Hjallerup) 

i. Aflyst, og der bliver ikke noget fremover på den 

nuværende bane da der skal ryddes og bygges huse på 

arealet, der er måske udsigt til en ny bane i det 

nordjyske. 

f. Sdr. Hygum 

i. Der var blevet gjort en del ved banen, men Allan mener 

ikke den er 100% endnu, der mangler fart/show. 

ii. Der kommer lys i ryttergården. 

iii. Der skal mere flow i boderne. 

iv. Man vil flytte salgstele 4 m bagud for at få mere plads til 

publikum. 

g. Eurocup 

i. Fredag/Lørdag er en god ide 



ii. Der var for få kørertøjer grundet mange afbud og andre 

pulling arrangementer rundt i europa 

iii. Det er svært at finde frivillige til polletboderne, der 

arbejdes på dette 

iv. Banerne var ikke gode nok, vi har sagt til ETPC at vi skal 

have lov til selv at passe dem i løbet af arrangementet 

v. Der skal gøres noget mere ved opreklameringen, evt 

med hjælp fra eksternt firma. 

vi. TWD, Truck og modified kunne være gode at have med 

til EM. 

vii.  

h. Hobro 

i. Niels var godt tilfreds med DTP og det show vi kunne 

levere i år. 

ii. Dejligt med toilet i lukket ryttergård. 

i. Aars 

i. Gentog succes fra 2021 dog med tørvejr denne gang. 

ii. DTP-trailer er mangelfuld og trænger til 

gennemgang/reperation. 

iii. Efterspørger en liste med DTP-officials. 

iv. Rigtig god ide med fælles morgenmad. 

v. Teams skal vente til stævnet med at rydde op (hegn 

mm.). 

vi. Der skal være mere faste rammer omkring 

præmieoverrækkelse så det ikke blive sådan noget 

”panik”. 

vii. Husk medlemsrabat! 

3. ETPC 

a. Møde i oktober (virtuelt) 

i. Alle skal have 5 pkt. sele fra nu af 

ii. Sæder skal boltes i toppen 



iii. Når man flytter sæde skal man være opmærksom på 

placering af nødstop så wire ikke bliver for kort 

iv. Vi venter på en eurocup kalender men der kommer ikke 

noget fra ETPC 

v. Der snakkes om billetblok i SS 

vi. Alle DTP slæder skal synes i 2023 

vii.  

4. Stævner 2023  

i. Der er følgende arrangører der har ønsket at afvikle DM 

i 2023, der er dog en del der lige skal afklares inden der 

kan laves en endelig kalender. 

b. Brande (alle) 

c. Visby (2*fs, lss, ps, ss, lm) + evt. Nogle Eurocup klasser 

d. AMF (Alle) + lidt Eurocup 

e. Særslev (alle – mini) 

f. Sdr. Hygum (2*fs, lss, ps) 

g. Hobro (alle (måske mini)) 

h. Ørum Djurs (2*fs, ps) 

i. Aars (alle) – Har lidt problemer med at finde en passende 

dato nu hvor EM ligger i september 2023 

j. Syd Als – LU (???) 

k. Haderslev (???) 

l. EM - Brande 

5. EM 2023 

a. Fredag/Lørdag – 2 baner 

i. Arbejder på at få begge baner fyldt begge dage 

ii. Entre og boder åbnes tidligere  

iii. Forslag om streetfood område 

iv. Telt med musik hvor en improviseret fest kan starte efte 

sidste tractor 

6. Evt. 

a. Kommende kørermøder evt. faste datoer 



b. Tanker 

i. Kan man tilmelde en 3500 kg. tractor, ja det kan man jo 

egentligt godt, det giver bare ikke meget show hvis det 

er den eneste i klassen 

ii. Kan der laves en regel om at alle farmstock skal have stik 

til rpm. 

iii. Godt med en ny vægt, og den er kommet til at virke 

rigtigt godt. 

iv. Tal pænt til hinanden, det er frivillige folk vi har med at 

gøre. 

v. Fokus på Black Devil, der har været nogle episoder i 

2022 der ser mystiske ud, der skal kigges nærmere på 

dette. 

vi. Mere fokus på toiletter ved kommende stævner. 

vii. Mere fokus (vagt) på hvem der kommer ind i lukket 

ryttergård (børn og fulde folk). 

 

7. Kaffe 

Således opfattet og nedskrevet i samarbejde med Torben Hansen. 

 

//Lars Skou 

 

 

 

 


