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EM-guld til danske chaufførlærlinge 
I weekenden den 18-20. september var Europas bedste transportlærlinge samlet til EuroSkills i Rotterdam. 
Chaufførlærlingene Peder Madsen fra Krangården, Holstebro og Daniel Wallenius fra K.V. Markussen A/S, 
Middelfart sørgede for EM-guld til Danmark, mens landsholdet i transport- og logistikplanlægning vandt 
bronze.  
  
På en plads foran Rotterdams største messecenter Ahoy, manøvrerede Peder og Daniel rundt i fem forskelli-
ge discipliner inden for præcisionskørsel med forvogn, trækker og trailer, manøvrering med gaffeltruck, sur-
ring på trailer og hjulskift. Indenfor sad de fire transport- og logistikplanlæggere fra Niels Brock og Vejle 
Handelsskole og arbejdede hårdt på at finde den bedste løsning for transport af kosttilskud fra Tyskland til 
Zambia. 
 
Fokus på håndværksfag 
EuroSkills er en Europæisk begivenhed, hvor der sættes fokus på et hav af forskellige håndværksfag. I Rot-
terdam konkurrerede ca. 400 lærlinge og elever fra 30 forskellige lande om at blive de bedste inden for de-
res fag. Udover transportlærlinge var der bl.a. frisører, kokke, tjenere, tømrere, skomagere og landskabsar-
kitekter, der kæmpede om at blive europamestre inden for hver deres område.  
 
Fra Danmark har Transporterhvervets Uddannelsesråd (TUR) været med til at tilrettelægge disciplinerne in-
den for chauffør og transport- & logistikplanlægning. Det har de stor erfaring med, da de bl.a. har afholdt 
Danmarksmesterskaberne 10 år i træk, samt tre gange har stået for De Åbne Nordiske Mesterskaber. ” Eu-
roSkills 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 sekre-
tariatschef fra TUR Niels Henning Holm Jørgensen. 
 
Danske chauffører suveræne 
De to chaufførlærlinge, der repræsenterede Danmark ved EuroSkills, var guld- og sølvvinderen af dette års 
DM for transportlærlinge. De levede til fulde op til deres tilter og leverede en suveræn præstation i Rotter-
dam. I disciplinen præcisionskørsel med trailer var de danske drenge helt overlegne. Her vandt Danmark 
både guld og sølv og løb i samme omgang med titlen som ”best team”.    
 
Under hele konkurrencen blev danskerne holdt til ilden af det svenske hold, der udfordrede dem til det sid-
ste. ” Svenskerne var helt klart vores største konkurrenter” siger Peder Madsen. I to finaler stod Peder Mad-
sen over for svenske Anton Svensson fra Gotland, og hver gang var det marginaler, der afgjorde, hvem der 
kom højest på sejrsskamlen. Det blev til en flot førsteplads i hjulskift, mens Peder måtte se sig slået af sven-
skeren i gaffeltruckdisciplinen 
 
På trods af de intense konkurrencer bar konkurrencen tydeligt præg af, at chaufførlærlingene var blevet 
venner på tværs af nationaliteter. ”Det har været en rigtig spændende oplevelse at være med til EuroSkills. 
Vi har lært rigtigt mange at kende og har haft det sjovt både under og uden for konkurrencerne” fortæller 
Daniel. Det skinner dog tydeligt igennem, at den største oplevelse var at vinde den samlede konkurrence og 
blive hædret med guld på podiet. ”Vi er rigtigt glade, men også meget trætte efter en lang uge med tryk på 
hver dag” siger Daniel efter sejren. ”Ja, nu glæder jeg mig bare til at komme hjem og få noget smørrebrød” 
tilføjer Peder. 
 
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 ligele-
des blev aflagt ed af en deltager- og en dommerrepræsentant. ” Det har været en kæmpe oplevelse for del-
tagerne. 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.  
 
I løbet af konkurrencedagene blev EuroSkills rigtigt godt besøgt af bl.a. skoleklasser, der var i Rotterdam for 
at finde inspiration til fremtidige beskæftigelsesmuligheder. Mon ikke der blandt de mange besøgende spirer 
nogle unge talenter, der også en dag vil blive blandt Europas bedste transportlærlinge.  
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