
DELTAGELSE I VM
World Skills er det ypperste inden for håndværksfagene, hvor de bedste håndvær-
kere fra mange lande mødes. 

Murerfaget har i nogle år deltaget i både DM og VM i håndværk med stor succes. 
Succesen bygger på den mediebevågenhed, som faget har fået gennem deltagelse 
i disse konkurrencer. 

Som VM-deltager skal deltageren afsætte tid til en ca. 2 ugers rejse til VM (Wor-
ldSkills), der afholdes i KAZAN Rusland 2019. Deltageren vil under opholdet 
være en del af den danske VM-gruppe, som består af både deltagere og ledere. 
Deltageren vil som en del af et team blive underlagt nogle regler og bestemmelser, 
som faget forventer, vil blive efterlevet.

Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget vil også være 
behjælpelig under hele forløbet og vil lægge planer for deltagerens træningsophold 
og konkurrencer.

Under deltagelsen i VM får eleven dækket sine omkostninger til løn, rejse og 
ophold.
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Venlig hilsen
Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget
Bygmestervej 5, 2. sal | 2400 København NV

Til elev, virksomhed og familie

Danmarksmesterskab for Murerfaget 2018

At blive Danmarks bedste

MURER



MURERFAGET HAR I MANGE ÅR deltaget i både DM og VM for unge
håndværkere med stor succes.  Udvælgelsen af de deltagerne, der har evnerne til 
at deltage, starter på Danmarks 18 murerskoler, hvor der afholdes lokale konkur-
rencer. De elever, der når igennem
nåleøjet ved de lokale konkurrencer går videre til regionsmesterskaberne. Dan-
mark er delt op i 5 regioner. Regionsmesterskaberne afholdes i perioden septem-
ber – oktober 2017, og her findes så de deltagere, som senere skal repræsentere 
regionen ved Danmarksmesterskabet.

DANMARKSMESTERSKAB uge 3 januar 2018
DM afholdes i Messecenter Herning, sammen med over 30 andre fag fra er-
hvervsuddannelserne.
For at deltage i DM 2018 skal følgende betingelser i øvrigt være opfyldt: Eleven 
må højst fylde 22 år i 2019.

DELTAGERNE
Der stilles store krav til deltagerne, når de er nået så langt som til DM Deltagerne 
skal være godt inde i faget, have et stort overblik, kunne disponere sin tid og orga-
nisere opgaven, kunne arbejde under tidspres, være fortrolig med tegningsforstå-
else og være i både psykisk og fysisk topform.
Mesterskaberne har opnået en stor mediebevågenhed, fordi mange mennesker 
tiltrækkes af disse mesterskaber. Derfor er der også en bred dækning fra aviser, 
presse og TV.

PRAKTIKVIRKSOMHEDEN
Elevens praktikvirksomhed skal være indstillet på at bakke eleven op ved at give 
den fornødne frihed med løn ved deltagelse i både de lokale mesterskaber, regi-
onsmesterskaberne og et evt. efterfølgende Danmarksmesterskab – og, i tilfælde 
af deltagelse i et VM, bakke op om deltagelsen. I forbindelse med DM tilbydes et 
træningsophold på en af landets bedste murerskoler.

UDVÆLGELSE AF VM-DELTAGER
Den bedst placerede deltager ved DM 2018 er automatisk deltager ved DM i 
2019.
Vinderen og nr. 2 ved DM 2019 deltager i en udvælgelseskonkurrence, og her 
vil den bedst placerede automatisk gå videre til VM, og blive murerfagets VM 
repræsentant. I tilfælde af vinderens frafald ved sygdom eller anden forhindring, 
deltager den elev, som har opnået andenpladsen ved udvælgelseskonkurrencen. 
Kun i det tilfælde, at det faglige udvalg kan finde økonomi til at deltage, vil der 
blive udtaget en VM-deltager til VM 2019.

VERDENSMESTERSKABERNE 
Den murer, som repræsenterer murerfaget ved VM, skal både fagligt og men-
neskeligt være fagets ambassadør og et forbillede for landets murere. Derfor er 
forberedelsen en vigtig del af hele projektet og af stor betydning for, at fagets 
deltagelse bliver en succes.

HVIS ELEVEN BLIVER UDVALGT TIL AT REPRÆSENTERE 
MURERFAGET OG DANMARK VED VM – HVA’ SÅ?
Den murer, der bliver udvalgt, kan vælge sin egen personlige faglærer, på den skole 
han er tilknyttet. Der vil samtidig være tilknyttet en træner, som er udpeget af 
Murerfagets Fællesudvalg, og som har stor erfaring med både DM og VM. Som 
VM-deltager skal eleven deltage i træningsophold på skolen, og derfor være ind-
stillet på at sætte tid af til det. Alle VM-deltagere deltager i team-buildingophold 
sammen med alle de danske VM-deltagere. Dette ophold finder normalt sted i 
en weekend.
Hvis der er mulighed for det, er det godt at træne i virksomheden. VM-deltage-
ren og virksomheden skal være indstillet på at afsætte tid til at deltage i et mester-
skab i et andet land.
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