
Til elev, virksomhed og familie

At blive Danmarks bedste  
Tømrerelev 2021
 
Danmarksmesterskabet for tømrerfaget 2021 
4. – 6. februar 2021 i Fredericia.

DM-vinderen 2020 Lau Joh Blytt Haubro, CELF, 
Vordingborg. Mester Madsen A/S, Præstø, sam-
men med statsminister Mette Frederiksen.

Der er mange dygtige tømrerelever, 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 4.-6. febru-
ar 2021 Messe C i Fredericia.
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Venlig hilsen
Det faglige Udvalg for
Træfagenes Byggeuddannelse 
Bygmestervej 5, 2. sal
2400 København NV



Tømrerfaget har i flere år deltaget i både DM 
og VM for unge håndværkere med stor succes. 
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 5 finalister til DM i Fredericia 
foretages ved en række indledende skolemester-
skaber og regionale udvælgelseskonkurrencer.
Der er således mulighed for de fleste at deltage i 
nærheden, hvor de bor.
Spørg på den lokale erhvervsskole, hvor og hvor-
når den lokale konkurrence for tømrerfaget af-
vikles og mulighederne for at deltage her.
Den vindende Danmarksmester vil senere i 2021 
kunne deltage i det internationale VM for faget, 
som trækker en lang række meget dygtige elever 
fra hele verdenen. 
Der er følgende betingelser for deltagelse: 

 ɶ Eleven må højst fylde 22 år i 2021.
 ɶ Eleven skal være i gang med uddannelsens 

hovedforløb eller udlært senest ved svendeprø-
ven efterår 2020.
Der konkurreres i kvalitet, overblik, hurtighed 
og præcision på et højt fagligt 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 topform.
 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.

Elevens praktikvirksomhed skal være indstillet 
på at bakke eleven op ved at give den fornødne 
frihed og indstillet på løndækning ved deltagelse 
i både de lokale mesterskaber og et evt. efterføl-
gende Danmarksmesterskab.

Samt i tilfælde af et efterfølgende VM bakke op 
om deltagelsen her, se dette.

Øvrige udgifter omkring DM mesterskabet be-
tales af skolerne og Det faglige Udvalg for Træ-
fagenes Byggeuddannelser med hjælp fra en lang 
række sponsorer, se bagsiden.

Deltagelse i World Skills 2021  
Shanghai, Kina
Vinderen af DM 2021 i Fredericia for tømrer-
faget vil få tilbudt at deltage som Danmarks re-
præsentant ved et kæmpestort VM-mesterskab 
for en lang række håndværk i Shanghai i Kina 
22.-27. september 2021.

Her vil der være repræsentation fra de dygtigste 
elever fra hele verdenen – og konkurrencen vil 
kræve en enestående dygtighed og koncentration.
Tømrerfaget har lang erfaring fra tidligere delta-
gelse og kan garantere VM-deltageren en ople-
velse, som er i absolut særklasse.

Umiddelbart efter DM vil den vindende elev, 
virksomhed og lokale tekniske skole blive ind-
kaldt til et møde, hvor forberedelserne planlæg-
ges.

Op til Verdensmesterskabet skal den deltagende 
elev trænes, så der kan præsteres det allerbedste. 
Dette foregår i et samarbejde mellem skole og 
virksomhed.

Der kan muligvis indgå deltagelse i et europæisk 
mesterskab som en del af træningen.
Elev og virksomhed skal derfor være indforstå-
ede med at afsætte den fornødne tid til denne 
træning og deltagelse i selve mesterskabet.

Eleven vil indgå i en rejsedelegation og et hold 
bestående af andre danske deltagere fra andre 
fag. Disse deltagere mødes i en weekend forud 
for afrejsen til teambuilding, så de kan støtte 
hinanden under VM-deltagelsens strabadser. 
Selve VM forventes at indebære små 2-ugers op-
hold i Shanghai.

Det faglige Udvalg og følgende sponsorer står for 
finansiering af elevens deltagelse, træning og løn-
dækning ved VM


