
Bestyrelsens beretning                                                  Timring d. 19.11.2022 

Hej alle, skønt at se jer, og dejlig at i kommer til vores årsmøde, det er vigtigt at vi 

mødes hver år, det er der man viser sin opbakning til vores fælles forening, husk at 

få alle jeres team medlemmer med. I år har vi fået lov til at holde det her ved 

Michael og Rasmus deres fanstatiske pulling shop, det er vi glade for tak for det. 

Vi har i år kørt 8 afdelinger om Danmarksmesterskabet, det har været med stor 

succes alle som en, godt nok var alle ikke med fulde DM klasser, tingene har ændret 

sig en del de sidste 5-10 år, hvor vi førhen kørte fuld DM program ved lokal 

foreninger rundt omkring i Landet, kører vi nu kun i Brande og Års, alt arrangeret af 

Midtjylland og hovedforening, men vi syntes at det nye setup er med stor succes, 

det er vores opfattelse at langt de fleste teams kører dem DM de gerne vil!! Eneste 

problem er vores minier, dem har vi lidt svært ved at få nok ud at køre, vi arbejder 

med sagen, den finale de viste os alle i Års, gav i hvert fald en plus i karakterbogen. 

Det ser ud som om at vi skal køre ca. det samme antal stævner næste år, vi er ikke 

helt på plads endnu, men vi skulle meget gerne have kalenderen til at ligge fast 

inden Jul. Næste år kommer der 5 klasser fra Super Standard og kører med om en 

DM pokal, de havde et stort ønske om at blive en del af DTP, der vil blive kørt efter 

regelsæt fra Landboungdom, der skal være 5 traktorer tilmeldt hver klasse inden vi 

åbner klassen. De sidste prøver af vores baner viser at de stort set ingen humus 

indeholder i forhold til banen i Allingåbro f.eks, så der bliver tilført 90m3 humus 

inden sæson start.  

Vores lokalforeninger forsvinder stille og rolig, både STT og Hjallerup er blevet enige 

om at blive opløst i dette efterår, ingen af dem kunne finde mandskab eller den 

nødvendige motivation mere. Når det er sagt har undertegnede haft en snak med 

Michael Pagaard om hvad tanker han har om midtjylland, den sidste lokalforening vi 

har, midtjylland kører jo supergodt, og har en god bestyrelse bag. Men vi må jo 

tænke tanken om vi kunne gøre det bedre på en eller anden måde, det kunne jo 

være mere samarbejde, slå de 2 foreninger sammen og så have en 7 mands/kvindes 

bestyrelse, lidt bredere udvalg osv. Vi har snakket om muligvis at lave en 

arbejdsgruppe for at analysere mulighederne, det er noget vi vil snakke mere om 

hen over vinteren. 

ETPC har fået en ny formand/præsident Marchel Hornsmann, han har været i 

Hollandsk tractorpulling i mange år. ETPC holder fysisk arbejdsweekend denne 

weekend, for første gang siden corona, det bliver spændende hvad der kommer på 

bordet, de har ”lovet” at have kalender klar 1 December for næste års Eurocup. Og 

Eurocuppen har haft lidt svært ved at komme i gang efter corona, sidst år var der 

flere klasser som haltede igennem på tyndeste mandat med kun  3 afdelinger af 



Eurocuppen, og der er flere klasser som ser ud til at være samme sted næste år. EM 

i år skulle have været i Blackpool i England, det blev aflyst, tror det var blevet for 

dyrt at komme frem, der manglede simpelthen alt for mange traktorer, så det blev 

til et pokalløb. Vi er vært ved EM næste år 2 Weekend i September i Brande, vi 

håber tingene normaliserer sig så vi kan få et kanon EM.                                          

Vores ETPC repræsentant gennem flere år valgte at sende en meget sur mail rundt 

her for 14 dage siden, vi havde lidt problemer med hvordan Karsten kørte mail 

korrespondance mellem ETPC og bestyrelsen, vi havde et møde med Karsten i  

foråret og sendte ham en mail for 14 dage siden hvordan vi ville have det til at køre. 

Det så så ikke ud til på den mail som kom fra Karsten at vi var enige om slagets gang, 

men vi vil i hvert fald gerne takke Karsten for det arbejde han har udført for DTP. Ny 

ETPC repræsentant er Patrick Hansen fra Gators, Claus Fey bliver hans medhjælper, 

vi glæder os til samarbejdet. 

Bestyrelsen fik sidste år 2 nye suppleanter, Bo Svendsen og Jacob Stephansen 

velkommen til jer 2. Vi er ikke gode nok til at få lagt referater op, vi er ekstrem 

dårlige til at opdatere vores hjemmeside og komme med info og nyheder som ikke 

er flere år for gamle, det samme gælder vores facebook, vi vil prøve at få noget 

mere fokus på det næste år. Vores kasserer Lars Olesen har startet firma op, flyttet 2 

gange og haft 2 oversvømmelser!!!  Så det fortæller lidt om hvorfor præmiepenge 

kom så sent, og hvorfor der er blevet kæmpet med regnskab helt til i går 

eftermiddags. Vi har fokus på det meget fokus, Lars Olesen træder ud af bestyrelsen 

pga. for stort arbejdspres, tak for din måde at være på Lars og til evig tid optimisme 

selv om du er adskillige måneder bagud, du er et fantastisk menneske. Når det er 

sagt har Solvej lovet os at lave vores regnskab fremadrettet, men der er et par ting 

som skal blive anderledes intern i bestyrelsen, måden vi modtager regninger på, og 

måden vi alle hjælper Solvej på. Ja og så mangler vi lige en lille vigtig ting at i 

stemmer på Solvej om lidt. 

På bestyrelsens vegne 

Ole Bredahl 

 

 


