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Presse, 25. september 2008 
 
 
EM-bronze til danske transport- og logistikplanlæggere 
 
EuroSkills blev afholdt i Rotterdam i weekenden den 18. - 20. september. I konkurrencen 
transport- og logistikplanlægning fik de fire studerende fra Niels Brock og Vejle Handelsskole 
en flot samlet tredje plads og tog EM-bronze med hjem.  
 
I Rotterdams største messecenter Ahoy var over 400 lærlinge og studerende fra 30 forskellige lande samlet 
til EuroSkills. Her konkurrerede de om at blive Europas bedste inden for deres fag. Inden for transport var 
Danmark repræsenteret med seks deltagere, hvoraf to stillede op i chaufførkonkurrencen og fire kæmpede 
om en plads på sejrsskamlen i transport- og logistikplanlægger-disciplinen. Efter tre dage med intense 
konkurrencer blev det til en bronzemedalje til de danske transport- og logistikplanlæggere og en samlet 
guldmedalje til de to danske chaufførlærlinge.  
 
Fokus på håndværksfag 
EuroSkills er en Europæisk begivenhed, der sætter fokus på et hav af forskellige håndværksfag. Fra 
Danmark har Transporterhvervets Uddannelsesråd (TUR) været med til at tilrettelægge disciplinerne inden 
for chauffør og transport- & logistikplanlægning. Dette har TUR stor erfaring med fra 10 år som arrangør af 
DM for transportlærlinge samt gennemførsel af De Åbne Nordiske Mesterskaber. ”EuroSkills er en oplagt 
mulighed til at vise, at transportbranchen er andet og mere end store lastbiler, og at branchen også tilbyder 
beskæftigelsesmuligheder, der kræver et højere uddannelsesniveau.” fortæller sekretariatschef fra TUR Niels 
Henning Holm Jørgensen. 
 
Europas bedste 
De fire deltagere, der stillede op i transport og logistikkonkurrencen, var udpeget af landets skoler som 
nogle af deres bedste elever. Det danske landshold bestod af Louise Simonsen og Niels Rahbek fra Vejle 
Handelsskole og Søren Mensberg og Nicolai Christiansen fra Niels Brock. Som den eneste kvindelige deltager 
fra Danmark var Louise Simonsen meget stolt over at være udpeget til repræsentere Danmark: ” Jeg blev 
meget overrasket over at blive udtaget til EuroSkills, men også meget stolt.” Hendes far Allan Simonsen var 
engang blandt Europas bedste fodboldspillere. Nu kan Louise kalde sig en af Europas bedste elever i 
transport- og logistikplanlægning. 
 
Kosttilskud fra Tyskland til Zambia 
Den overordnede opgave, som transport og logistikplanlæggerholdene fik stillet, gik ud på, at de skulle finde 
det bedste løsningsforlag for at transportere kosttilskud fra Tyskland til Zambia. De kriterier, der indgik, var 
bl.a., at virksomheden havde en grøn profil, og at varerne skulle være fremme inden en måned.  
Den første opgave de fik, var at de skulle identificere de forskellige problemer og potentielle konflikter, der 
kunne have indflydelse på transporten. Her lagde det danske hold hårdt ud og tog medaljen i ”Identification 
of problem”.    
 
Den sidste dag skulle hvert hold give en præsentation af deres løsningsforslag og konklusioner på scenen 
foran dommere, de konkurrerende hold og øvrigt publikum. ”Vi var lidt nervøse, fordi vi var de første, der 
skulle op på scenen. Heldigvis havde vi den fordel, at vi er vant til den slags præsentationer.” fortæller 
Søren Mensberg. Svenskerne var dog det hold, der klarede sig bedst i den samlede konkurrence og tog 
guldet, mens franskmændene fik en andenplads på podiet med sølv om halsen. ” Vi er meget glade for 
vores placering og glæder os til at fejre det i aften” afsluttede Søren efter afsløringen af den endelige 
placering på konkurrencens sidste dag.   
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Europæisk begivenhed 
EuroSkills fik stor opmærksomhed og blev blandt andet besøgt af den hollandske Prinsesse Maxima og EU-
kommissær Jan Figel, der talte om faglig dygtighed, stolthed og passion i sin åbningstale. Ligesom ved De 
Olympiske Lege marcherede alle deltagerne ind i landshold til en storslået åbningsceremoni, hvor der 
ligeledes blev aflagt ed af en deltager- og en dommerrepræsentant. Det hele sluttede af om lørdagen med 
et brag af en afslutningsceremoni, hvor alle medaljevindere blev præsenteret på podiet. ” Det har været en 
kæmpe oplevelse for deltagerne. Konkurrencen bidrager til øget anerkendelse af deres fag og det gør dem 
stolte. Og så har de også haft det sjovt samtidig.” afslutter Niels Henning Holm Jørgensen. 
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Artiklen er leveret til fri brug og redigering af TUR – Transporterhvervets UddannelsesRåd, 25.09.2008.  
 
For mere information om EuroSkills besøg http://www.euroskills2008.eu/en og http://www.euroskills.info/ 
 
For yderligere information, kontakt venligst informationsmedarbejder Kitte Verup Olsen på tlf.: 35 87 87 13, 
eller mail: kvo@tur.dk 
 
 
 

 
Fra venstre: Nicolai Christiansen, Niels Rahbek, Søren Mensberg og Louise Simonsen 


