
Til elev, virksomhed og familie

At blive Danmarks bedste  
Tagdækkerelev 2018
 
Danmarksmesterskabet for tagdækkerfaget 
18.-20. januar 2018 i MCH i Herning.

Der er mange dygtige tagdækkerelever, men 
det er de få, der kan bevise, at de er blandt 

de allerbedste.
Hvem, der er de bedste, er der mulighed for at 
slå fast ved Danmarksmesterskabet for alle er-
hvervsuddannelser, der afholdes den 18.-20. ja-
nuar 2018 i Herning.

Tagdækkerfaget har i flere år deltaget i DM – for 
unge håndværkere – med stor succes.
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Det faglige Udvalg og følgende sponsorer stod 
for finansiering af DM 2017 i samarbejde med 
Byggeriets Uddannelser

Venlig hilsen
Det Faglige Fællesudvalg 
for Struktør-, Brolægger- og 
 Tagdækkeruddannelsen
Bygmestervej 5, 2. sal
2400 København NV

TAGDÆKKERNES

   LANDSKLUB



Interessen for at deltage og være med er stærkt 
stigende – ikke kun blandt elever, men i lige høj 
grad for virksomheder og erhvervsskoler.
Udvælgelsen af de 4 finalister til DM foretages 
ved indledende skolemesterskaber.

Spørg på den lokale erhvervsskole i Horsens eller 
Holbæk, hvor og hvornår den lokale konkurren-
ce for Tagdækkerfaget afvikles og mulighederne 
for at deltage her. 

Der konkurreres i kvalitet, overblik, hurtighed 
og præcision ved DM på et meget højt niveau, 
derfor skal eleven:

 ɶ Kunne arbejde under tidspres.
 ɶ  Kunne organisere sin opgave og disponere 

sin tid.
 ɶ Kende sit fag og materialer rigtigt godt.
 ɶ Være både psykisk og fysisk i top-form.
 ɶ  Være særdeles fortrolig med tegning og teg-

ningsforståelse.
Eleven skal være indstillet på stor mediebevågen-

hed ved mesterskaberne, som over en årrække 
har opbygget et niveau, som tiltrækker mange 
tilskuere, aviser, presse og TV.

Der er følgende betingelser for deltagelse:
 ɶ Eleven må højst fylde 30 år i 2018.
 ɶ  Eleven skal være i gang med uddannelsens 

hovedforløb og må ikke være udlært.
 ɶ  Elevens praktikvirksomhed skal være ind-

stillet på at bakke eleven op ved at give den 
fornødne frihed og løndækning ved delta-
gelse i både de lokale og evt. efterfølgende 
danmarksmesterskab.

Øvrige udgifter omkring DM-mesterskaberne 
betales af skolerne og Det Faglige Fællesudvalg 
for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkeruddan-
nelsen med hjælp fra en række gode sponsorer, 
se bagsiden.
Deltagelsen i konkurrencen ved DM er under-
lagt de sponsoraftaler, der er indgået med det 
faglige udvalg.

Vinderen af DM 2017 Simon Lund (Randers), Learnmark Horsens/Olsens Tagdækning, Spentrup sammen 
med undervisningsminister Merete Riisager.


