
Til elev, virksomhed og familie

Danmarksmesterskab 
for flisemurer 2020

At blive Danmarks bedste

FLISEMURER



FLISEMURERFAGET HAR MANGE dygtige elever, men det er kun de 
få, der kan bevise at de er de allerbedste. Det har de muligheden for ved DM i 
Skills som afholdes den 16. – 18. januar 2020 i Bella Center København.

Flisemurerfaget har stolte traditioner inden for deltagelse både i DM – EM og 
VM. Interessen for at deltage er støt stigende. Og der er god opbakning både fra 
skoler og virksomheder. 

HVORDAN KVALIFICERER MAN SIG TIL AT DELTAGE I DM
Skolerne finder deres deltager enten ved udvælges af deltager eller   afholder sko-
lemesterskaber i foråret 2019. De elever der når gennem nåleøjet deltager i regi-
onsmesterskaber. 

Der er 5 regioner i landet, hvor der afholdes regionsmesterskab for de deltager der 
har vundet skolemesterskabet eller er udvalgt til deltagelse. Vinder af regionsme-
sterskabet går videre til DM i Skills.

DELTAGERNE
Deltageren skal være under uddannelse til murer eller udlært. Deltagerne må 
højst fylde 22 år i 2021. Deltagerne skal være indstillet på at der kræves en del af 
dem både før DM og under DM. Alle vinderne tilbydes en uges træningsophold 
på en af landets bedste murerskoler inden DM. 

Det Faglige Fællesudvalg for Murerfaget afholder udgifterne for deltagelsen, 
overnatning, forplejning, tøj osv. til eleverne med hjælp fra en lang række gode 
hoved- fag- og materialesponsorer. Sponsorerne fra 2019 fremgår af bagsiden i 
denne pjece.

PRAKTIKVIRKSOMHEDEN
Elevens praktikvirksomhed skal være indstillet på at bakke eleven op, ved at give 
den fornødne frihed.  Det Faglige Fællesudvalg for Murerfaget dækker ikke om-
kostninger for transport, løn m.v. men der lægges op til en aftale mellem skolen 
og virksomheden.
Der er mulighed for at aftale erhvervsrettet påbygning i forbindelse med elevens 



træningsforløb. Med denne ordning kan eleven gennemføre ekstra undervisning i 
op til 4 uger med refusion. Snak eventuelt med skolen.

UDVÆLGELSE AF VM-DELTAGER
Den bedst placerede elev ved DM 2020 er direkte udtaget til at deltage ved EM 
2020 i Østrig, samtidig er deltageren automatisk deltager ved DM 2021. I til-
fælde af vinderens frafald ved sygdom eller anden forhindring, deltager den del-
tager, som har opnået andenpladsen ved DM. Kun i det tilfælde, at Det Faglige 
Fællesudvalg for Murerfaget  kan finde økonomi til at deltage, vil der blive udtaget 
en EM-deltager.

VERDENSMESTERSKABERNE 
Den flisemurer, som repræsenterer flisemurerfaget ved VM, skal både fagligt 
og menneskeligt være fagets ambassadør og et forbillede for landets flisemurere. 
Derfor er forberedelsen en vigtig del af hele projektet og af stor betydning for, at 
fagets deltagelse bliver en succes.

EUROPAMESTERSKABERNE
Den flisemurer, som repræsenterer flisemurerfaget ved EM, skal både fagligt og 
menneskeligt 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 EM – HVA’ SÅ?
Den flisemurer, der bliver udvalgt, kan vælge sin egen personlige faglærer, på den 
skole man er tilknyttet. Der vil samtidig være tilknyttet en træner, som er udpe-
get af Det Faglige Fællesudvalg for Murerfaget, og som har stor erfaring med både 
DM og EM.
Som EM-deltager skal eleven deltage i træningsophold på skolen, og derfor være 
indstillet på at sætte tid af til det. Alle EM-deltagere deltager i team-buildingop- 
hold, sammen med alle de danske EM-deltagere. Dette ophold finder normalt 
sted i en weekend. Hvis der er mulighed for det, er det godt at træne i virksomhe- 
den. EM-deltageren og virksomheden skal være indstillet på at afsætte tid til at 
deltage i et mesterskab i et andet land.
Under deltagelsen i EM får eleven dækket sine omkostninger til rejse og ophold.
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Venlig hilsen
Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget
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