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Pressemeddelelse fra Dansk Maskinhandlerforening 

 

Kolding 20. november 2015 

 

 
 
 
 
 
Hæder til lærestedet for Danmarks Bedste Lærling 2015 
Forudsætningen for at blive en dygtig landbrugsmaskinmekaniker er en maskin-
handler, som formår at uddanne sine lærlinge, påpegede Jens-Aage Jensen, for-
mand for Dansk Maskinhandlerforening, på generalforsamlingen 19. november   
 
Det er en kendsgerning, at man skal yde for at få.  
Det gælder også inden for uddannelser. Stræber man således efter at uddanne Danmarks 
bedste lærling, skal man som lærested derfor i høj grad selv yde noget. Lærlingen skal 
ganske enkelt gives de muligheder og den støtte, der passer til hans evner og lyst til faget. 
- Ellers har han ingen chance for at blive rigtig dygtig. Lærestedet kan derfor kun ved at 
yde noget opnå den store hæder, det er at være lærested for vedkommende, sagde Jens-
Aage Jensen, formand for Dansk Maskinhandlerforening, i forbindelse med foreningens 
generalforsamling i Fredericia 19. november 2015. 
I november i år var det 21-årige Ronni Larsen, som arbejdede sig til titlen Danmarks Bed-
ste Lærling 2015 i Aars 6. og 7. november.  
- I har uddannet ham hos jer i J. Hundahl, som I er medejer af. Det er flot gået af jer og je-
res værksted, fortsatte formanden. 
Ordene var henvendt til Erik og Søren Hundahl, der deltog i generalforsamlingen som re-
præsentant for maskinhandlen med hjemsted i Thisted. 
De tre øvrige deltagere i konkurrencen var Søren Døssing, Grundvad Maskinhandel, Mor-
ten Hansen, Søllested Maskinforretning og Michael Schmidt, Herborg Smede- og Maskin-
forretning. 
 
Eftertragtede medarbejdere i mange brancher 
Det er Dansk Maskinhandlerforening, som i samarbejde med Landbrugsmedierne, Dansk 
Metal og Erhvervsskolerne Aars har udviklet den unikke konkurrence Danmarks Bedste 
Lærling. 
De fire organisationer mener ganske enkelt, at uddannelsen som landbrugsmaskinmekani-
ker bør være mere synlig blandt de unge, der er på udkig efter en rigtig god og alsidig ud-
dannelse.  
Uddannelsen til landbrugsmaskinmekaniker er nemlig meget bred. Som uddannet land-
brugsmaskinmekaniker kan man diagnosticere, fejlfinde, reparere og vedligeholde alle 
dele af landbrugsmaskinerne - herunder motorer, brændstofanlæg, hydraulik, el-udstyr, 
kølesystemer, elektroniske systemer med videre.  
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Man mestrer desuden diagnose-systemer, computer-programmer og sprog. 
Det er således en uddannelse, der har ændret sig meget i årenes løb – og når man er fær-
diguddannet, er man en eftertragtet medarbejder.  
Blandt andet er der mange andre brancher, som står på spring for at ansætte en land-
brugsmaskinmekaniker. En del kommer over i vindmølleindustrien eller off-shore bran-
chen, og andre læser videre til ingeniør eller maskinmester. 
 

Danmarks Bedste Lærling 2015 er under uddannelse som landbrugsmaskinmekaniker hos 
J. Hundahl A/S i Thisted. Den ene af de to indehavere, Erik Hundahl (tv), modtog blomster 
af formanden for Dansk Maskinhandlerforening, Jens-Aage Jensen (th), for at have givet 
Ronni Larsen mulighederne for at vinde den flotte hæder. 
 
 
Yderligere oplysninger hos formand for Dansk Maskinhandlerforening, Jens-Aage Jensen, 
på mobil 2125 4013 eller direktør Klaus Nissen på mobil 2029 5971 
 
 
 
 
Dansk Maskinhandlerforening er officiel brancheforening og arbejdsgiverforening for landbrugsma-
skinforretninger i Danmark.  
Medlemskredsen omfatter 134 hovedforretninger med i alt 195 udsalgssteder fordelt over hele lan-
det.  
Medlemmerne omsatte i 2014 for 8,9 mia. kr. fordelt på nyt og brugt materiel samt reservedele og 
reparationer.  
Medlemmerne beskæftigede pr. 30. september 2015 2.883 medarbejdere inden for service, reser-
vedele, salg og administration. 
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