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I oktober rundede jeg mit tredje år som for-
stander – alle tre meget spændende år, og 
nu er det så tredje gang, jeg ser tilbage på 
et år, der er gået. Året startede med, at vi 
måtte sige farvel til nogle dygtige medar-
bejdere, der valgte at stoppe og søge udfor-
dringer andre steder - ærgerligt. Sammen-
holdt med at vi i skoleåret 18/19 oplevede 
at få en flot elevfremgang satte det os lidt 
under pres, og vi fik travlt. Vi skulle derfor 
finde nye og stærke medarbejdere til både 
eksisterende og nye opgaver. Medarbej-
dere, der ligesom os andre, brænder for den 
spændende udfordring at uddanne unge 
mennesker indenfor landbruget.  

2019 har været året, hvor vi har taget en 
stor beslutning omkring vores EUX uddan-
nelse - denne stærke uddannelse, hvor det 
faglærte kombineres med en gymnasial 
uddannelse. Andre landbrugsskoler er nu 
oppe på målet om at have 30 % af eleverne 
på denne uddannelse. Vi har desværre ikke 
endnu oplevet helt denne tilslutning. Klas-
serne har været små, og det har været rigtig 
godt for elevernes læring, men økonomisk 
ikke bæredygtigt. Elevernes dom var klar. 
”Vi føler os rodløse, når vi skal til Aars hver 
anden dag – og vi vil ikke undvære den 
gode mad”. Jeg vil gerne takke Erhvervssko-
lerne Aars for den gode indsats, deres un-
dervisere har leveret. Desværre var det ikke 
muligt at flytte deres underviserne til Lund-
bæk, og derfor har vi måttet tænke nyt. Suc-
ceskriteriet var, at vi ville samle al undervis-
ning på Lundbæk for at skabe et samlet og 
sammenhængende undervisningsforløb. 
Samtidig ville vi skabe den stærkeste ud-

gave af EUX ved at bygge undervisning i 
forretningsforståelse ind i uddannelsen. Det 
har vi gjort med en ny samarbejdspartner – 
Aalborg Handelsskole. Det er vi meget be-
æret over. Vi er meget stolte over den juste-
rede EUX, som vi kalder en uddannelse med 
X factor. 

Sidste år gennemførte vi en nødvendig, 
men kostbar omlægning af hovedforløbene 
i landmandsuddannelsen. Samtidig har vi 
investeret i fremtiden. Vi har fortsat arbej-
det hårdt for at sikre kendskabet til skolen, 
og vi har investeret i lærernes efteruddan-
nelse. Vi oplever, at det kan betale sig. I det-
te skoleår 19/20 har der været en fremgang 
på over 50% sammenlignet med skoleåret 
for to år siden. Men vi har heller ikke tidli-
gere været så meget ude og tale med fol-
keskoler, vejledere og forældre. De unge og 
deres forældre finder os ikke af sig selv, der 
skal kæmpes for det. 

En anden udfordring som jeg med stor til-
fredshed kan fortælle om, er den uddannel-
sesvision som Danske Landbrugsskoler har 
lavet sammen med Landbrug og Fødevarer. 
Jeg synes, at vi alt for længe har fejlet på ud-
fordringen med den manglende kvalificere-
de arbejdskraft til erhvervet. Men det er der 
nu blevet gjort noget ved. En arbejdsgrup-
pe bestående af to medarbejdere fra L&F og 
formandskabet fra Danske Landbrugsskoler 
har skrevet og defineret en vision med bl.a. 
målsætning om uddannelse af 2.200 flere 
dygtige landmænd i 2030 og minimum 200 
agrarøkonomer om året. Visionen indehol-
der ni konkrete indsatsområder, og dem vil I 

FORLÆNGESFORLÆNGES
FORSTANDEREN HAR ORDET
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komme til at høre meget mere om. Jeg glæ-
der mig over denne nye fælles dagsorden, 
og det har været meget spændende at dan-
ne parløb med L&F i denne relevante udfor-
dring. Alle skoler med landmandsuddannel-
se bakker op om visionen, hvilket er meget 
positivt. Samtidig - og det viser også en re-
gional nordjysk styrke - har vi sammen med 
fire nordjyske foreninger (LandboThy, Land-
boNord, NF-plus og Agrinord) gået sammen 
i et projekt med målsætningen om, at ud-
danne 100 flere landmænd om året, når vi 
når 2022. Det var et initiativ, vi tog i foråret, 
og vi har inviteret de to andre uddannelses-
institutioner i regionen med, nemlig Morsø 
Landbrugsskole og Tech College. Derudover 
er der Landboungdom, der også er med og 
forventer at bidrage til projektet. 

Når vi ser på udsigterne for ungdomsårgan-
gene fra nu og til 2030 ser det ikke godt ud, 
og vi skal være bedre til at forsyne erhvervet 
med dygtige unge. En række beslægtede 
erhverv trækker i vores unge, og den andel 
af vores egne faglærte, der to år efter afslut-
tet uddannelse er gledet til andre erhverv, 
er bekymrende. At vores unge landmand er 
så attraktive som arbejdskraft, skal vi bruge 
som et argument for vores uddannelse. En 
kendt nordjysk landmand, der også hjæl-
per med at fremme Mette Frederiksens 
forståelse for erhvervet siger: ”..hvis du kan 
blive landmand, kan du blive alt!”. Det er et 
stærkt budskab. Mit tillæg hertil, som jeg 
bl.a.  fortæller til åbent-hus arrangementer 
lyder: ”Det eneste du ikke kan blive som 
landmand, er ledig!”. Jeg tror, at det med at 
vide, at man bliver til noget meningsfyldt, 

og noget der er brug for, betyder meget for 
de unge i dag.   Vi har også en opgave for 
de mennesker, der står udenfor arbejdsmar-
kedet. 

I 2019 afsluttede vi det fjerde forløb for 
Jobcenter Hjørring, hvor vi giver ledige et 
kompetenceløft, så de bliver agro-med-
hjælpere. Nogle af forløbene har været så 
succesfulde, at over halvdelen af de ledige 
er kommet i beskæftigelse. Det er vi også 
stolte af. Næste år skal vi igen tilbyde kurset. 
Pudsigt nok er de andre nordjyske kommu-
ner endnu ikke hoppet med på vognen, for 
samtidig med at det giver arbejdskraft til et 
vigtigt erhverv i kommunerne, er der god 
kommunaløkonomi i at løfte en ledig over i 
beskæftigelse.   

Rekrutteringsopgaven er kommet for at bli-
ve, og det er en fælles opgave. Praktikvær-
terne skal lige som Lundbæk gøre sig uma-
ge. Vi er alle rollemodeller for erhvervet. 
Med vores fremgang i elevantal og vores 
generelt højere aktivitetsniveau har vi fået 
mere travlt i 2019. Vi er derfor også blevet 
flere medarbejdere. Nogle har søgt os på 
baggrund af et stillingsopslag, andre har 
søgt os uopfordrede. Jeg er meget glad for 
de mange dygtige mennesker, vi nu er. Det 
er et dream-team, vi har på skolen nu, og på 
mange måder synes jeg, at skolen er godt 
rustet for fremtiden. Med nye medarbejdere 
kommer der også nye perspektiver. Og det 
er en gave, når nogle udefra stiller spørgs-
mål ved de indgroede vaner. På den måde 
holder vi os i gang og træner vores nysger-
righed og evne til at følge med og forny os. 

Af Erik Poulstrup
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Det er afgørende vigtigt for både landbrug 
og landbrugsskoler i den tid, vi lever i. 
Det er også vigtigt, at vi husker, at vi er et lil-
le land i en global verden. Jeg glædes over, 
at det internationale arbejde på skolen vin-
der mere og mere frem. Undervisere tager 
ud for at lære nye ting til undervisningen, 
og vi har i år sendt næsten 200 forskellige 
elever ud på studierejser. 
Jeg var heldig at vinde en tur gennem vo-
res Europea-samarbejde, hvor jeg sammen 
med 45 andre skolerepræsentanter fra hele 
Europa kunne se det rumænske landbrug. 
Det var en påmindelse om, hvordan land-
brug mange steder i verden kopierer dansk 
landbrug, og vigtigheden af at have en 
godt netværk.
Vores samarbejde med Øksnevad videregå-
ende skole i Stavanger, Norge har også budt 
på gode oplevelser for en række af vore ele-
ver og norske elever har besøgt os. Denne 
norske forbindelse er nemmere at benytte, 

hvis man f.eks. ikke er så stærk i engelsk el-
ler andre sprog. Og skolerne har stor glæde 
af hinanden. 
I denne sidste tid af 2019 er vi begyndt at 
gøre klar til året, der kommer. Bestyrelsen 
har noteret sig, at skolen er i rigtig god drift, 
og at det derfor er på tide at få fastlagt, 
hvad vi skal arbejde for i de kommende fem 
år. I starten af 2020 vil vi derfor blandt alle 
de ansatte og hele bestyrelsen arbejde på 
at få lagt et overordnet strategisk grund-
lag, der kan række til 2025. Det er rettidigt 
omhu at tage de ”lange briller” på. Og den 
strategi vil blive en fælles strategi, som alle 
medarbejdere og landbrugene omkring os 
kan bakke op om. Det bliver spændende. 
Jeg vil afslutningsvis takke for den flotte 
opbakning, der er til skolen. Endelig vil jeg 
benytte lejligheden til at ønske alle et godt 
nytår. Lad os håbe at 2020 bliver et godt år 
for landbruget i Danmark.

... FORSTANDEREN HAR ORDET
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2020
LUNDBÆK

Vi mødes i spisesalen 18.00, hvor 
køkkenet har tilberedt en lækker 
menu. Pris for denne er kr. 125,- 
(tilmelding er nødvendig). 
 
https://elevforeningen.nemtilmeld.
dk/17/

ÅRSFEST
I ELEVFORENINGEN
7. FEBRUAR 2020

Efter maden afholdes den årlige  
generalforsamling og stand-up show 
med komikeren, Jonas Mogensen.  
Herefter fortsætter festen i hallen. 

Festen er for tidligere og nuværende 
elever med påhæng. 

Elevforeningen inviterer igen i år til 
Årsfest 7. februar 
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Turen startede søndag den 23/9 i Aalborg 
Lufthavn, hvor alle afrejsende mødtes og fik 
tjekket bagage ind. Der blev sagt farvel til 
mor og far, søster og brødre og afsted turen 
gik. Vi mellemlandede i Amsterdam, hvor vi 
havde masser af tid til, at udforske Lufthav-
nen, få spist, snakket og hygget inden ture-
ren igen gik videre mod Dublin. Vi kom til et 
blæsende og regn fyldt Dublin meget sent 
om aftenen. Tureren gik derfor direkte på 
hotellet, hvor vi skulle overnatte, inden vi, 
mandag morgen drog ud til vores forskel-
lige landmænd. Nogle skulle på tur gennem 
Irland med bus, mens andre kunne tage 
toget.  Vi kom alle ud til vores forskellige 
landmænd i løbet af mandagen. Den første 
eftermiddag, aften og nat gik med lidt som-
merfugle i maven og en lettere utryghed 
over hvad man var kommer over til. Den 
første uge gik meget langsomt. Det hele var 
nyt og der var mange nye indtryk fra familie 
og venner. Man skulle lære mange nye ting 
i løbet af den første uge, da den irske måde 
at drive landbrug på, er noget mere primi-
tivt og ustruktureret end hjemme i Dan-
mark. Jeg husker selv, jeg var meget over-
rasket over, hvordan bygninger lå placeret, 
der hvor der lige var plads og meget af det 
var gammelt og slidt. Den første uge gik og 
det blev weekend. Vi var en lille flok Lund-
bækelever, der besluttede at mødes i Cork, 
som ligger i det sydvestlige Irland. Her fik vi 
dagen til at gå med en masse snak, spisning 
og lidt indkøb. Det var en stor forløsning, 
lige at se kammeraterne hjemme fra, da 
den første uge havde budt på meget nyt og 
uvant.  Den anden uge gik lidt stærkere end 
den første. Man begyndte at vænne sig til 
menneskerne, sproget, arbejdsopgaverne 
og omgivelser. Som dagene gik, begyndte 

jeg, at få mere ansvar for den daglige be-
drift. For alles vedkommende, var der man-
ge forskellige arbejdsopgaver, nogle kørte 
traktor og lavede meget i marken, mens an-
dre hjalp med at renovere stalden og nogle 
fik erfaring med køer og ungdyr. Igen i den 
anden weekend mødtes jeg og nogle kam-
merater i Cork, hvor det igen gik med at ud-
veksle oplevelser og arbejdsopgaver, samt 
historier. Nogle havde været en tur på den 
lokale Pub med chefen, andre havde været 
ude og se Gaelic Football, som er en af Ir-
lands nationalsports og nogle andre havde 
blot brugt tiden på gården. 
Hjem på gården igen. Den sidste uge gik 
med diverse sædvanlige arbejdsopgaver. 
Den sidste dag jeg arbejdede, skulle vi snit-
te majs. Det var lidt specielt da man ikke har 
særlig store mængder, da det meste af fo-
derenhederne, stammer fra græsset. For de 
fleste landmænds vedkommende går kø-
rende ude og græsser og får typisk ikke an-
det end lidt kraftfoder, når de bliver malket. 
Det blev lørdag den 12/10 og turen gik 
hjem mod Danmark igen. Vi mødtes alle 
igen hvor David stod klar med flybilletterne, 
denne gang i Dublin lufthavn. Bagagen blev 
tjekket ind, vi fik noget at spise og udvekslet 
sjove historier og oplevelser med hinanden. 
Med en kort mellemlanding i Amsterdam, 
gik turen videre hjem, mod Aalborg luft-
havn, hvor familie og venner var mødt op 
for at tage imod os igen.

PRAKTIKOPHOLD I IRLAND
Af Christian Holm

FORLÆNGESFORLÆNGES
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PRAKTIKOPHOLD I NORGE
Af Charlotte Haahr

2019 blev året, hvor GF1-elevernes rejse-
mulighed blev suppleret med vores bro-
derland, smukke Norge. 7 friske elever tog 
imod dette tilbud, og Erik Poulstrup og un-
dertegnede havde fornøjelsen af at følge 
eleverne til Norge. De norske praktikværter 
blev fundet af vores nære samarbejdsskole 
Øksnevad, som er beliggende ved Stavan-
ger.

Efter en rundvisning på Øksnevad, blev ele-
verne afhentet af praktikværterne, eller kørt 
til stedet/færgen af Erik og jeg. Vi fik derfor 
mulighed for at stifte bekendtskab med de 
norske praktikværter, og eleverne har prø-
vet meget forskelligt. Generelt er indtrykket 
at norsk landbrug er meget forskelligt i for-
hold til dansk landbrug, der var både større 
svineproduktion med stalden beliggende 
direkte ud til den smukke skærgård, og min-
dre produktion med nogle få køer og grise, 
suppleret med lamaer.

Eleverne får mange oplevelser med hjem 
efter en sådan tur, og for enkelte blev turen 
også afkortet lidt. For nogen er der pludse-
lig langt hjem og nok rigeligt med nye ind-
tryk på en sådan tur. Vi tror dog på, at ture 
som denne, er med til at udvikle eleven, og 
efterfølgende give dem lyst til at rejse mere 
ud. Der er med landmandsuddannelsen 
fantastiske muligheder for at kombinere 
arbejde/praktik med at rejse, så vi vil fortsat 
arbejde på at få eleverne til at tage imod de 
tilbud vi giver dem i forhold til praktikop-
hold.

Vores gode samarbejde med Øksnevad re-
sulterede også i et genvisit fra Norge, hvor 
en flok norske ”jenter” var i praktikophold 
hos forskellige danske praktikværter. De 
norske landbrugsstuderende havde nogle 
gode oplevelser hos de nordjyske land-
mænd, og igen må vi sige tak. Hvis ikke 
de danske og norske landmænd vælger at 
åbne deres hjem og deres bedrifter for de 
unge, kan et samarbejde som dette ikke 
fungere.
Vi håber at vi igen i 2020 kan sende en flok 
friske unge grundforløbselever afsted til 

9



og ser hvilke ændringer der er sket, kommer 
i tanke om små anekdoter, og lægger vejen 
forbi deres gamle klasselokale. 
Traditionen tro, danner spisesalen ramme 
om en lækker frokost. Erik bød velkommen 
og fortalte om Lundbæk anno 2019. 
Alt i alt en dejlig dag fyldt med gode minder 
og historier. 

Lørdag den 15. juni mødtes cirka 100 tidli-
gere Lundbækelever på deres gamle skole, 
for at fejre deres jubilæum som elev. 
En dag som mange have glædet sig til. Vej-
ret og stemningen var helt i top og omgivel-
serne helt maleriske, da jubilarerne samle-
des foran hovedbygningen. 
På denne dag er der ikke planlagt et detalje-
ret program. Jubilarerne går rundt på skolen 

JUBILÆUMSDAGEN
Af Bent Laier

40 ÅRS JUBILARER

10 ÅRS JUBILARER 20 ÅRS JUBILARER

25 ÅRS JUBILARER
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60 ÅRS JUBILARER

50 ÅRS JUBILARER

Jubilæum 2020
Næste års jubilæum afholdes lørdag  
d. 2. maj 2020. Invitationerne sendes i e-
Boks - så hold høje! 

Her inviteres alle Modul 2/Driftsledere/2. 
Hovedforløb med afgangsår:
 

10 års jubilæum: Årgang 2009/2010 

20 års jubilæum: Årgang 1999/2000

25 års jubilæum: Årgang 1994/1995

30 års jubilæum: Årgang 1989/1990

40 års jubilæum: Årgang 1979/1980

50 års jubilæum: Årgang 1969/1970

60 års jubilæum: Årgang 1959/1960

Måtte du være en af jubilarerne, skal du 
være velkommen til at sende en mail til 
Louise: lb@njylls.dk. Oplys venligst dit 
navn, adresse og afgangs år, så sørger 
vi for, at du modtager en invitation til  
næste  års jubilæums-træf på Lundbæk.
Du kan også tilmelde dig 
ved at benytte følgende link:  
https://elevforeningen.nemtilmeld.dk/16/
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Igen i år afholdte skolen Sommercamp. 
4 dage i uge 32 blev skolen fyldt med 28 del-
tagere i alderen 12-16 år. Selve ideen med 
Sommercamp er at de unge mennesker skal 
dufte til livet på en landbrugsskole. Program-
met var en blanding af landbrusfaglige op-
levelser, sociale samt sociale begivenheder, 
for at eleverne kunne få indblik i at Lundbæk 
lægger højt vægt på kostskolelivet samt det 
høje faglige niveau.

Mandag morgen mødte de håbefulde  
landmands aspiranter op på skolen, foræl-
dre blev sendt hjem, og skolens ansætte tog 
over. 

Skolens ansatte havde allieret sig med et 
par af skolens elever for de unge mennesker 
kunne få dugfriske beretninger om hvordan 
det er at gå på skolen til dagligt. 

Igennem de fire dage oplevede aspiranter-
ne forskellige ting, blandt andet: Rodeotyr, 
Paddleboards i Nibe havnebad, en smuttur 
til Nibe festival, en biograftur med en 

premierefilm, flere landbrugs besøg både 
på skolen, men også ud af huset med grise, 
køer, maskiner. Yderligere fik vi vist også tømt 
Føtex hvad alt hvad der hedder pind-is en af 
dagene. Den sidste dag var deltagernes på-
rørende inviteret til festmåltid på skolen som 
en afslutning.

Sommercamp 2019 var den tredje i rækken 
på skolen, og alle involverede havde fire 
gode dage sammen. 

Eventet er på skemaet igen i sommeren 
2020, hvor vi glæder os til at se flere land-
mands aspiranter fylde skolen med glæde og 
gåpåmod.

SOMMERCAMP 2019
Af David Jensen
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Af Erik Poulstrup

Efter grundige overvejelser meddelte vores 
kære køkkenleder, Tut, at hun gerne vil have 
en mindre krævende funktion i køkkenet. 
Efter så mange år på Lundbæk og med så 
flot en indsats, så er der fuld respekt for den 
beslutning.

Efter en klassisk ansættelsesproces, hvor 
pigerne i køkkenet selv fik lov til at beskrive 
ønskerne til deres kommende leder, fandt vi 
de bedste blandt de mange ansøgere. Og 
den allerbedste blev ansat. 

Per Nielsen startede lige efter sommerferien 
og Tut har stået for introduktionen. Per har 
tidligere arbejdet på en stor erhvervsskole 

NY MAND TIL GRYDERNE

i Ålborg, på Hotel Hvide hus og i Papegøje-
haven.
Per er uddannet kok, og er en ung mand på 
knapt et halv hundrede år. Ham er vi meget 
glade for. Maden har altid være rigtig god 
(og vigtig) på Lundbæk, og alligevel er det 
næsten som om, at det er blevet endnu 
bedre. Vores elever elsker den gode mad og 
vi vil med Pers styring prøve at gøre maden 
lidt sundere på skolen. Ingen store ændrin-
ger – men små gode justeringer.
Hvis du/I har lyst så kom forbi og smag.

Velkommen og velbekomme. 
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På Nordjyllands Landbrugsskole har vi en 
målsætning om at vores Grundforløbsele-
ver skal være Danmarks gladeste. Vi mener 
nemlig at trivsel er grundlag for læring. 
Med dette mål for øje satte vi i foråret vores 
grundforløb op til revision og planlagde et 
lidt anderledes forløb end tidligere. 
En af ændringerne er at eleverne skal på en 
introtur med overnatning, og der skal skub-
bes til deres grænser.

En solskinsdag i august satte 70 elever og 
lærere sig i sadlen på cyklen, klar til at indta-
ge Rold skov. Turen derud er ca. 40 km, men 
med indlagte pauser, og gode depoter nåe-
de alle elever og lærere derud, nogle valgte 
en lidt længere rute end andre, men humø-
ret var højt da alle nåede frem over middag. 

Om eftermiddagen var der løb rundt om en 
nærliggende sø, hvor padleboard, samar-
bejde og grin var på programmet. Kun en-
kelte elever blev lidt våde.

Aftensmaden bestod af chili con carne, her 
skulle eleverne selv fremstille retten over 
bål, og det blev et fantastisk måltid. 

DANMARKS GLADESTE GRUNDFORLØB PÅ INTROTUR
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DANMARKS GLADESTE GRUNDFORLØB PÅ INTROTUR
AF Maren Jensen

Efter aftensmaden var der 10 friske drenge 
der hoppede i st. økssø, forstanderen blev 
også fristet og hoppede i vandet sammen 
med Knejterne.
Aftenen og natten igennem stod på bålhyg-
ge, skumfiduser og pandekager.
Inden turen gik hjem var der aktiviteter på 
pladsen, bl.a. med hurtigspisning af citron-
måner, hvilket resulterede i dårlige maver 

på vej hjem. Men alle er enige om at det var 
den eneste dårlige oplevelse på turen og vi 
gentager den igen til august og håber på li-
geså godt vejr som i 2019. 

Fællesskaber blev skabt, hvilket har lagt 
grundlag for et godt hold grundforløbere, 
der har stor fornøjelse af hinanden.
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I flere år har valgfaget Cowstyling eksisteret 
her på Lundbæk. Her har en gruppe elever 
taget ud til en landmand og for en dag lånt 
hans kvier, som er blevet vasket og klippet 
for sidst på dagen at afholde en ”for sjov be-
dømmelse”. Men sådan har det ikke været i 
år. 
En dag faldt snakken på, at det kunne være 
fedt at kombinere Cowstyling med Kimbrer-
skuet, så eleverne får hele stemningen med 
og suset ved at gå ind i ringen. 
Nogle af mine bedste minder er fra dyrskuer 
og jeg har også fået flere gode venner deri-
gennem. Og det har jeg ønsket at give vi-
dere til eleverne. 

Vi løb videre med ideen og heldigvis syntes 
Kimbrerskuet og Messecenter Vesthimmer-
land godt om idéen med 20 unge menne-
sker og 10 kvier i ringen og i stalden. 

Valgfaget forløb over to dage, torsdag og 
fredag. 20 elever fik stillet 10 kvier til rådig-
hed fra besætningen ved Anton Hammers-
høj. Kvier, som de seneste uger havde gået 

hjemme hos mig, for at komme i dyrskue-
form. 

Eleverne blev sat samme to og to om en 
kvie. Torsdag, dagens inden det officielle 
Kimbrerskue, fik eleverne vasket og klippet 
kvierne i Messecenter Vesthimmerland. 

Eleverne blev også undevist i, hvordan man 
trækker og mønstrer en kvie i ringen, og un-
dervisning i, hvad man bedømmer efter til 
et dyrskue. 

To ting som Nanna Hammershøj, avlsrådgi-
ver ved BikingDanmark og Erik Haahr Palle-
sen, Anderstrup Holstein hjalp os med. 

I følge Ditte Hammershøj var det nye tiltag 
en stor succes ”- Det gik bare så godt. Alle 
der var i ringen fik maksimum point - 23 
point. Og vi fik enddag en 1. - 2.- og en 3. 
plads.” 

Vi håber at kunne gentage successen til næ-
ste års Kimbrerskue. 

COWSTYLING
Af Louise Bech Vestergaard
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En stor forbedring er sket på skolen. Den 
vanlige adgangsforbindelse fra skolen ned 
til Løgstørvej og busstoppestedet har i man-
ge år været forbundet med farlige situatio-
ner. På Halkærvej kører mange mælkebiler 
og anden tung transport. Det sker også, at 
en sænket golf 3 kommer susende.
Men i løbet af sommerferien havde vi besøg 
af Aalborg Kommune, som gerne ville etab-
lere to faunapassager langs med Nørrevad 
Bæk. Bækken skulle ledes udenom skovsøen 
og delvist udenom voldgraven for at op-
gang af fisk fra fjorden kunne sikres.

Da Nørrevad bæk er et privat vandløb, har 
vi som skole en tilsynsforpligtelse, og derfor 
blev vi enige med kommunens ingeniør om, 
at der skulle etableres en vandresti langs 
med bækken således, at vi kan gennemføre 
vores tilsyn. 
Herved fik vi en sti der smukt følger bækken 
og trygt leder eleverne ned til og op fra bus-
stoppestedet. Vi valgte umiddelbart derefter 
selv at forlænge stien hen over græsset, så 
eleverne kan gå tørskoede op til skolebyg-
ningen, når de kommer med bussen om 
morgenen, hvor græsset er vådt. Det gav 
også mulighed for at lave en bålplads ved 
samme lejlighed. Se andet sted i bladet. Og 
vi har sat belysning op, så man også om af-
tenen kan benytte stien trygt og godt.    

Vi er på skolen meget tilfredse med løsnin-
gen. Flere års tovtrækkeri omkring en mulig 
sikker stiforbindelse kom lidt heldigt til en 
løsning på grund af ønsket om faunapas-
sage for fisk. Mange forskellige løsninger har 
været på tegnebrættet – nogle af dem ret 
dyre. Men nu er den her. Vi har fået en smuk 
og sikker sti, og jeg vil gerne invitere alle 
Lundbæks venner til at prøve den. Hvis ikke 
nu så en gang til foråret, når det bliver grønt. 

NY STI NED TIL LØGSTØRVEJ
Af Finn Jensen
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Dejligt at se tilbage på et 2019 med kæmpe 
aktivitet på skolen, både i forhold til mange 
elever og nye skønne kollegaer på lærervæ-
relset. Der har været super energi og godt 
samarbejde, og udvikling af spændende 
undervisning trives godt i de positive ram-
mer. På Lundbæk er undervisningens over-
ordnede mål at det faglige niveau er højt, at 
landbrugserhvervet tænkes ind i alle fag og 
at elevernes trivsel skal være i top. Dette har 
også været kendetegnende for 2019, og er 
noget som vi kun kan lykkes med når elever, 
medarbejdere og erhvervet arbejder godt 
sammen.

Grundforløb – Danmarks gladeste
August 2019 blev startskuddet til velkomst 
af en stor flok grundforløbselever som 
blev modtaget med budskabet om at de 
nu skulle i gang med ”Danmarks gladeste 
grundforløb”. Det er let nok at have ambitio-
nen om at få Danmarks gladeste grundfor-
løb, men der skal handling bag. Vi har valgt 
at prioritere fysisk aktivit og fællesskab 
højt, det har resulteret i ”overlevelsescamp” 
i Rold skov, aktivitetsdage på tværs af alle 
forløb, fælles morgenmad og gåture med 
faste teams osv. Der er fokus på den faglig 
udfordring i de tværfaglige forløb, hvor vi 
igen i år har haft et værdifuldt samarbejde 
med dygtige landmænd i Nordjylland.
Fra mit vindue kan jeg lige nu se ud på re-
sultatet af grundforløbselevernes ”praktiske 
dage”, hvor de har lavet bålplads, bænke og 
gangstier. På Lundbæk har vi jo den smuk-
keste placering i Danmark, og vi glæder os 
allerede til forår/sommer, hvor eleverne 
igen for alvor kan gøre brug af deres flotte 

bålplads. 

HF1 - Cowstyling
På hovedforløbet er der altid mange fag-
lige udfordringer, og eleverne kan på de-
res specialer blive endnu dygtigere til svin, 
kvæg eller planter. På valgfagene kan de 
yderligere supplere deres viden indenfor 
mink, fjerkræ eller noget helt andet. Skal jeg 
fremhæve en ting ved dette års hovedfor-
løb, må det være valgfag i Cowstyling, hvor 
underviser Ditte Hammershøj, sammen 
med en stor flok elever, imponerede os alle 
på Kimbrerskuet i Aars. De havde trænet og 
klippet i dagene op til skuet, og på selve 
dagen gjorde eleverne det super, både til 
bedømmelse og til mønstringskonkurrence. 
Eleverne havde nogle gode dage, og sam-
været omkring en aktivitet som denne giver 
venskaber, selvtillid og en rigtig god prak-
tisk læring i forhold til håndtering af kvæg.

EUX – Aalborg Handelsskole
I forhold til samarbejdspartner for EUX-for-
løbet, blev 2019 et overgangsår. Vi har igen-
nem flere år haft et rigtig godt samarbejde 
med Erhvervsskolerne i Aars, men vores 
elever efterspurgte mere undervisning pla-

FORLÆNGESFORLÆNGES

ÅRETS GANG I UNDERVISNINGEN
Af Charlotte Haahr
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ceret på Lundbæk. Argumenterne var både 
”øv - at smøre madpakke og tage bus”, men 
også at de i højere grad havde brug for at 
opleve det fællesskab man har ved at være 
på Lundbæk hele dagen.
Vi lyttede til eleverne og overvejede ny 
samarbejdspartner, og for os var valget 
let. Vi ville gerne have en mere økonomisk 
profil på vores EUX, og dermed var samar-
bejdet med Aalborg Handelsskole en rea-
litet. Eleverne tager rigtig godt imod dette 
samarbejde, de økonomiske valgfag giver 
mening for dem. Flere EUX-elever vælger at 
fortsætte på landmandsuddannelsens over-
bygning, og her er de ekstra godt forberedt. 
Ønsker man at videreuddanne sig indenfor 
rådgivningsbranchen er Virksomhedsøko-
nomi og Finansiering på gymnasialt niveau 
også en fordel. Der er stadig mulighed for 
at vælge de typiske EUX-fag, således at ad-
gangskravene til biologisk videreuddannel-
se er på plads.
Vi glæder os til at gå ind i 2020 med et 
stærkt samarbejde med de dygtige undervi-
sere fra Aalborg Handelsskole.

Overbygningsuddannelserne PL/AØ
Efterårets produktionslederhold har været 
stort, og vi er stolte over at kunne færdig-
gøre en stor flok ledere til et erhverv som 
virkelig har brug for medarbejdere som vil 
være med til at påtage sig et ansvar. Særligt 
vil vi fremhæve at der afsluttes 8 elever med 
svin som speciale. Umiddelbart lyder dette 
ikke af meget, men det er suverænt det 
største PL-svin i Danmark. 
Vi har prioriteret at give eleverne mange 
spændende oplevelser i år, der kan nævnes 

inspirerende tur til Polen og efterfølgende 
tur til Agri Technica. I undervisningen har 
vi benyttet os af mange eksperter indenfor 
forskellige specialer, for vi ved at landbru-
gets kommende ledere, skal inspireres af 
internt engagerede undervisere, men at 
der også er brug for ”input udefra”. Vi prio-
riterer også højt at vores produktionsledere 
bliver udfordret i deres tankegang omkring 
bæredygtighed og forholdet til samfundet 
omkring os.
Nu er planlægningen i gang i forhold til 
Agrarøkonom 2020, som starter primo fe-
bruar. Til dette forløb supplerer vi nuvæ-
rende lærerstab med nyt input udefra, vi 
skal på opstartstur, hvor det sociale fælles-
skab og ledelsesundervisning kombineres 
med Norges sorte pister – jeg glæder mig 
allerede til at fortælle nyt om dette i næste 
årsskrift.
Dette blev de udvalgte tanker omkring ”Un-
dervisningen 2019”. Der er udeladt mange 
andre historier – for en ting er sikkert ”At ar-
bejde med uddannelse af unge mennesker 
sikrer os alle en spændende hverdag, hvor 
der altid sker noget, og der aldrig er to dage 
som er ens”
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TUREN GIK TIL USA
Af Cecilia Vanggaard

Onsdag d. 15. maj rejste 49 elever fra 2. ho-
vedforløb, David og jeg fra Aalborg lufthavn 
til USA. De senere år har turen gået til østky-
sten i USA, hvor vi I år rejste til midt-vesten.

 

Vi var alle spændte på at opleve en del af 
landet, kulturforskellene og ikke mindst 
se en masse landbrug, som midt-vesten er 
kendt for. Vi landende i Minneapolis, hvor 
vores guide Charlie stod klar til at modtage 
os. I Minneapolis skulle vi allerede den før-
ste dag opleve USA´s største shopping cen-
ter. Her fik vi hurtigt et indtryk af at mange 
ting i USA - bare er større end vi er vant til i 
Danmark. 

Dagen efter kørte vi mod Minnesota. Her 
skulle vi besøge University of Minnesota. 
Her fortalte en mindre gruppe landbrugs-
studerende om studiemiljøet på universite-
tet i Minnesota, hvor der ca. var 5.000 stu-
derende. De efterfølgende dage gik med 
landbrugsbesøg. Vi besøgte først Huul Co-
operative, som handler med landbrugs af-
grøder, lidt som vi kender det her hjemme 
fra foderstofferne. Om eftermiddagen be-
søgte vi et stort landbrug med 5.000 mal-
kekøer efterfulgt af flere lokale landbrug i 
området. 

Lørdag kørte vi mod Elk Horn. Elk Horn er 
en gammel ”dansker by”, der blev grundlagt 
af danske udvandrer i starten af 1900 tallet. 
Her så vi et gammelt museum med danske 
ting og en gammel dansk vindmølle. Søn-
dag startede vi formiddagen i kirke for at 
opleve noget af den amerikanske kultur. 
Yderligere besøgte vi præstens vingård, 
hvor vi så vinmarker og små maskiner til 
produktion af vin. Efterfølgende var der 
vinsmagning og aftensmad på præstens 
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gård. Bussen kørte de efterfølgende dage 
sydpå mod Chicargo. På vejen besøgte vi 
forskellige landbrug med forskellige pro-
duktionsgrene så som ”beef cattle”, grønt-
sager, svin og planteavl. Her var det meget 
spændende at se, hvor stor forskel der er 
på at drive landbrug i USA i forhold til Dan-
mark, ikke mindst med de anderledes ram-
mevilkår landbruget har i USA. Vi så ”beef 
Cattle” med en imponerende tilvækst pga. 
brug af væksthormoner, der er en naturlig 
del i landbruget i USA. 

Vi så også en masse GMO-afgrøder. Her 
spurgte vi selvfølgelig landmændene om 
deres holdning til brugen af GMO i bl.a. 
majs. I USA er GMO en helt naturlig del af 
det at være planteavler, og mange kan slet 
ikke se ideen i, at vi i Danmark er mere til-
bageholdende over for disse ting. Yderligere 
så vi en John Deere fabrik. Her blev vi vist 
rundt på selve fabrikken, hvilket var super 
spændende. 
Onsdag morgen ramte vi Chicago. Chicago 
er en kæmpe by med 2,7 mio. indbyggere. 
Vi så en del seværdigheder inde i Chicago, 

hvor vi blandt andet sejlede en tur på flo-
den der går gennem byen. Om eftermid-
dagen var der ikke et planlagt program, 
hvilket gjorde der var mulighed for selv at 
opleve byen. 

Nogle gik en tur i Millenium Park og var se-
nere oppe i Hancock tower. Hancock tower 
er hele 344 meter højt og har en rigtig god 
udsigt ud over den store by. Om aftenen var 
vi alle ude og se en Baseball kamp. Torsdag 
d. 23. maj var der ikke planlagt program. 
Her havde vi igen formiddagen fri, hvoref-
ter vi til middag tog bussen mod lufthav-
nen i Chicago, hvorfra vi fløj mod Aalborg 
lufthavn. Vi var alle fyldte med nye gode 
indtryk og oplevelser, der skulle bearbejdes 
efter en rigtig god tur i godt selskab.   
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Patrick Gregersen gjorde sin EGU-uddannel-
se som landbrugsmedhjælper færdig i fe-
bruar 2019. EGU-uddannelsen bestod af 20 
ugers skole, som blev gennemført på Nord-
jyllands landbrugsskole og praktikdelen på 
1,5 år som blev gennemført hos Jens Pe-
dersen, Thisted landevej 131, Vadum, hvor 
Rasmus Gramkow er ansat som driftsleder. 
Ligeledes tog Patrick truckcertifikat og tele-
skoplæssercertifikat på AMU. I dag er Patrick 
ansat hos Jens, som fast mand i farestalden.
Jeg tog ud for at besøge Patrick hos Jens 
Pedersen hvor både Rasmus, Jens og Patrick 
ventede ved køkkenbordet med varm kaffe.
Jeg spurgte bl.a. Patrick, hvordan hans sko-
letid have været. Patrick havde svært ved 
læsning og skrivning og især eksamen var 
en udfordring. ”Jeg kunne heller ikke stille 
mig op foran andre og fortælle – lige indtil 7. 
klasse, hvor jeg kom på Nørholm Gårdskole. 
Her var en virkelig god lærer, som lærte mig at 
bruge de elektroniske hjælpemidler og så gik 
tingene fremad. ” Jeg spurgte Patrick hvor-
dan han fandt på, at han ville arbejde med 
landbruget og her svarede Patrick:  ”- På 
Nørholm Gårdskole havde de dyr, det gav mig 
ideen til at blive dyrepasser. På et tidspunkt 
begyndte jeg som skoledreng hos Jens, som 
er min nabo. Jeg tog også traktorkørekort, 
mens jeg gik på Gårdskolen.” At Partick kom 
på EGU-uddannelsen på Lundbæk skyles 
del en vejleder fra Gårdskolen og èn fra fa-
milien, som foreslog en EGU-uddannelse. 
Herefter tog Patrick kontakt til  egu-vejlede-
ren i Ålborg Kommune.  Patrick havde det 
rigtig godt med at arbejde hos Jens, så Jens 
blev i samarbjede med  EGU-vejlederen og 
hans forældre  ideen om at blive EGU-elev 
hos Jens i praktikken. Dette var Jens meget 
åben overfor: 
” -Jeg havde ingen spekulationer med at an-

sætte Patrick som elev, han var stabil og på-
lidelig. I starten var det svært at skrive med 
kuglepen på Sotavlerne, men da først Patrick 
fik det lært gik tingene hurtig fremad.”

Skoleopholdet på Lundbæk var også en 
god oplevelse for Patrick. For her havde de 
nemlig undervisning på klassen om formid-
dagen og var så for det meste ude på ”går-
den” eller i værkstedet om eftermiddagen. 
Om aftenen brugte Patrick godt tid på lek-
tier, fordi han havde lyst til at lære noget! 
”- Det var rigtig godt for mig, at vi kunne lave 
power points og fremlægge det som vi havde 
lavet, for en lille gruppe – jeg havde aldrig tur-
det fremlægge førhen.”  Ifølge Rasmus Gram-
kow er det rigtig vigtigt at eleverne kan 
tage ansvar, både når detgælder skolearbej-
de og det praktiske arbejde ude i praktikken 
- og det kan Patrick. Afslutningsvis ser Pa-
trick tilbage på skoletiden som rigtig godt: 
”- Vi havde det rigtig godt med hinanden – vi 
var en lille klasse, det gav tryghed, vi er stadig 
nogle stykker som mødes for at tage ud og fi-
ske, mødes til dyrskuer eller traktortræk.”
Patrick har overhovedet ikke haft besvær 
med at finde arbejde, for han ville rigtig 
gerne bliver hos Jens. Og glæden var gen-
gældt, for Jens ville også  gerne beholde 
Patrick. 

SOTAVLER OG 20 UGERS EGU FORLØB
Af Birgit Lauridsen
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100 +
Af Ditte Hammershøj

Landbruget i Nordjylland har desværre 
ikke adgang til et tilstrækkeligt udbud af 
landbrugselever, faglærte landmænd eller 
driftsledelseskompetencer. Det er derfor 
vurderet nødvendigt at lave en fælles og 
koordineret indsats. Det er hensigten at ar-
bejde gennem et treårigt projekt, hvor en 
række udvalgte indsatser gennemføres i 
hele regionen for at sikre bedst mulig effekt 
og højere søgning ind til landbruget som 
erhverv og karrierevej.  
Projekts mål er 100 flere landmænd til Nord-
jylland, og skal et fælles regionalt projekt til 
gavn for landbruget i hele Nordjylland. Pro-

jektet rammer også den problemstilling at 
landbruget stor overfor en stor generations-
skifteudfordring, som også skal løses med 
de bedst mulige udfald.   
Deltagerne i projektet er: • LandboNord • 
LandboThy • Agrinord • NF+ • Landboung-
dom • Nordjyllands Landbrugsskole, Lund-
bæk • Morsø Landbrugsskole • Jordbrugsaf-
delingen på Tech College
Der er nedsat en styregruppe og Lundbæk 
er projektleder.
Det første tiltag kan ses på en video. Tryk på 
billedet for at se videoen.  
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FØRSTE JOB EFTER AØ
Af Emil Møller

Jeg hedder Emil Samsø Møller, jeg er 24 
år og er bosat uden for Herning. Jeg er 
uddannet Agrarøkonom og til dagligt ar-
bejder jeg med landbruget men på en an-
den måde en de fleste af mine tidligere 
klassekammerater. 

Jeg er startede min uddannelse som 
landmand i 2014 på Lundbæk, i 2018 blev 
jeg faglært inden for planteavl og valgte 
derefter at starte på produktionslederen. 
Efter produktionslederen startede jeg på 
Argarøkonom-uddannelsen og blev fær-
dig som AØ’er i juni 2019. Jeg har taget 
alle tre uddannelser uden ophold, og 
forinden landmandsuddannelsen har jeg 
gået på HTX. 

Under AØ-uddannelsen, bestemte jeg 
mig for at jeg ikke ville tilbage i traktor-
sædet. Jeg kunne rigtig godt lide at ar-
bejde inden for landbruget, men jeg ville 
gerne prøve noget andet. Flere mente at 

jeg skulle søge en stilling som driftsleder, 
enten på et gods eller et større landbrug, 
men den idé fangede ikke mig. Jeg gik 
med tanker om at jeg skulle sælge maski-
ner, men hvor vidste jeg endnu ikke. En 
dag i maj så jeg et opslag på Facebook 
omkring at maskinbladet manglede en 
mand til deres teknik-team. Jeg beslut-
tede mig for at sende en ansøgning, for 
det skader jo ikke at prøve. Efter nogle få 
dage blev jeg kontaktet om en jobsamta-
le og efterfølgende var jeg til anden job-
samtale og derefter skulle jeg bare vente. 

En dag i juni måned midt i den afsluttende 
hovedopgave på AØ, ringede min telefon 
og jeg blev tilbudt jobbet som journalist 
hos Maskinbladet. Problemet var bare at jeg 
ikke var færdig med uddannelsen endnu, så 
i enighed besluttede vi os for jobstart me-
dio august. 
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Det er altid spændene at starte i et nyt job, 
men når det er man skal skifte branche bli-
ver man udfordret. De første dage var me-
get overvældende og alting var nyt, men 
som tiden går bliver det hele til en hverdag 
men stadig med mange spændene udfor-
dringer. Efter ni dages ansættelse gik turen 
til Norge uden andre kollegaer, hvor der var 
et pressearrangement. Den bedste måde at 
lære noget nyt på er jo at springe ud i det. 

En typisk arbejdsdag findes ikke i denne 
branche, men de fleste dage skal der skri-
ves artikler. Derudover er der mange dage 

ud af huset hvor der skal laves journalistisk 
arbejde, som kan være bedriftsbesøg eller 
pressearrangementer. Her ser vi som regel 
på de nyeste maskiner og teknologier inden 
for landbruget, både dem som er offentlig-
gjorte men også dem som der endnu ikke 
er sat i produktion. 

Min uddannelse taler ikke rigtigt for at 
blive journalist, og heller ikke min bag-
grund som landmand. Men hos Maskin-
bladet er der brug for nogle som har en 
teknisk forståelse for det stof som vi mø-
der og det er en af grundene til at jeg fik 
tilbuddet som journalist hos dem. Min 
faglige og tekniske forståelse var med til 
at jeg blev valgt til denne stilling, blandt 
mange ansøgere.
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Landmandselever får større forståelse for 
landbruget som virksomhed

Fremadrettet vil elever, der tilmelder sig 
den 4-årige EUX-landmandsuddannelse på 
Nordjyllands Landbrugsskole, blive klædt 
endnu bedre på med kompetencer inden 
for økonomi og virksomhedstænkning. Et 
nyt samarbejde mellem Nordjyllands Land-
brugsskole og Aalborg Handelsskole skal 
netop sikre, at eleverne opnår en større 
økonomisk indsigt og lærer at betragte 
landbruget som virksomhed. Det er første 
gang, at en landbrugsskole og en handels-
skole laver et samarbejde ift. at udvikle en 
fremtidsrettet EUX-landmandsuddannelse.

Ud over en stor faglig viden om landbrug 
får fremtidens landmænd i endnu højere 
grad brug for stærke kompetencer inden for 
økonomistyring og virksomhedstænkning. 
Netop økonomisk indsigt og virksomheds-
drift er vigtige parametre for at skabe et 
sundt landbrug, og det er derfor naturligt, 
at landmandselever allerede på deres ud-
dannelsesforløb stifter bekendtskab med 
disse områder. Tilbuddet gælder for de 
elever, der tager landmandsuddannelsen 
som en 4-årig EUX-uddannelse – dvs. at de 
kombinerer det erhvervsfaglige med gym-
nasiale fag.

Aalborg Handelsskole er en af Danmarks 
stærkeste handelsskoler, og det glæder mig 
at vi allerede i det nuværende skoleår 2019-
2020 har kunne tilbyde en superstærk EUX-
Landmandsuddannelse, der tager udgangs-

punkt i fremtidens krav. Eleverne får et stort 
økonomisk indblik og mulighed for at stifte 
bekendtskab med emner som innovation, 
økonomi og kundeforståelse. 

Langt det meste af undervisningen foregår 
her på Lundbæk, hvor eleverne har deres 
daglige tilknytning.  Det nye samarbejde gi-
ver dog mulighed for, at eleverne kan følge 
nogle af de gymnasiale fag i Aalborg Han-
delsskoles lokaler.

Det er ikke kun os på Lundbækk, der er stol-
te for det nye samarbejde. Aalborg Handels-
skole er også glade!
Rikke Christoffersen, der er direktør for Aal-
borg Handelsskole har tidligere udtalt føl-
gende om vores samarbejde: 

”– Jeg glæder mig meget til at samarbejde 
med landbrugets unge, som er både dygtige 
og målrettede. Samtidig giver samarbejdet en 
unik mulighed for vores undervisere, der vil få 
en langt større indsigt i landbrugs- og fødeva-
reklyngen, der årligt genererer over 160 mia. 
kr. i eksportindtægter.” 

Rikke og jeg ser det som en stor faglig styr-
ke for de kommende landmandselever, at vi 
nu kan binde de faglige og gymnasiale fag 
endnu bedre sammen og endda udbyde 
nye valgfag inden for eksempelvis innova-
tion, markedsføring, og virksomhedsdrift. 

NYT OG SPÆNDENDE EUX-SAMARBEJDE 
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NYT OG SPÆNDENDE EUX-SAMARBEJDE 
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Af Søren Ejnar Madsen

Aalborg Handelsskole
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NYT FRA GRUNDFORLØB 1 OG 2
Af Maren Jensen

Da jeg for et halvt år siden startede som 
Grundforløbskoordinator, satte jeg sam-
men med skolen et mål om vi på Lund-
bæk vil have ”Danmarks gladeste Grund-
forløb”. Denne målsætning har afsæt i, 
at læring fremmes, når man trives. Mål-
sætningen er jo lidt ”fluffy”, for hvordan 
måler vi at netop på Lundbæk har vi de 
gladeste elever? Der håber jeg, at I som 
praktikværter også vil give en tilbage-
melding på hvad jeres elev fortæller om 
skoleopholdet, så vi kan komme endnu 
nærmere vores målsætning. Grundfor-
løbet er også en dannelsesrejse for vo-
res elever, for mange er det første gang 
de står på egne ben, og for nogen er det 
fx. første gang de selv skal sørge for at 
komme op om morgenen. Derfor bruger 
vi en del timer på almen dannelse, disse 
timer kalder vi ”morgenrutine” Her bliver 
timerne bl.a. brugt på fælles morgenmad, 
en lille morgengåtur, og derefter et ak-
tuelt emne på klassen. Disse timer har 
nogen elever svært ved at finde værdi i, 
for ”hvad har det med landbrug at gøre?” 
Vi synes, det har masser med landbrug 
at gøre - det er vigtigt eleverne lærer at 
åbne øjnene for omverdenen, og derfor 
prøver vi at vise dem, hvad der sker om-

kring dem.  Man ved, at bevægelse i un-
dervisningen giver bedre læring, og det 
er nok også derfor eleverne lærer så me-
get i deres praktikperioder. Vores mor-
gengåtur bruger vi til, at eleverne bliver 
klar til undervisning og for at få hjernen 
klar til undervisning. Det er mit håb, at 
eleverne også kan se, at de er mere klar 
til undervisning når de har været afsted, 
og på et tidspunkt vil tage denne lille tur 
helt frivilligt inden undervisning. Nu nær-
mer vi os december og GF2 skal her til 
eksamen i enten naturfag eller biologi og 
GF1 skal til eksamen i dansk. Eksamen er 
den velforberedtes festdag, så vi glæder 
os til et par festlige dage med eksamen 
🙂 GF1 og GF2 afslutter i uge 3, hvor GF2-
elever også skal ud og vise 3-4 af deres 
klassekammerater deres praktiksted. 
Det plejer at være en rigtig god dag, som 
både elever og lærer ser frem til. I uge 4 
starter et nyt GF2 hold op, og det ser ud 
til at blive det største vi har haft i mange 
år, hvilket er meget glædeligt både for 
erhvervet og os som skole. Her har vi 
en fælles opgave i at få ført disse elever 
igennem hele uddannelsen, så vi kan få 
flere faglærte landmænd ud i erhvervet.
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NYT FRA 1. HOVEDFORLØB
Af Natasja Rosendahl

I september startede 58 unge 1.hoved-
forløbselever. Fordelt i tre klasser har 
eleverne vist god motivation, dog med 
lidt koncentrationsbesvær i majshøsten. I 
oktober var de på udlandstur til Tyskland, 
med besøg ved b.la. Gads Maskinstation, 
KWS Scandinavia og en smut-tur til Ber-
lin. Eleverne har været igennem de to 
første valgfagsrunder, der bestod af Cow-
styling, Outdoor og Engelsk i uge 38. Spe-
cielt Cowstyling var en succes, da elever-
ne havde muligheden for at klargøre og 
mønstre dyrene til Kimbrerskuet i Aars. 

Dette er helt sikkert en succes, vi vil gen-
tage. I uge 46 gik valgfagene kvægforsk-
ning, svineforskning, Engelsk 2 og mink 
i gang, hvilket gav eleverne muligheden 
for, at besøge både Foulum og Danpels i 
Aars. I uge 47 startede sidste runde med 
valgfagene kødkvæg og planter. Derud-
over har de været til både teoretisk og 
praktisk sprøjteprøve, hvor størstedelen 
af eleverne bestod. 1.HF. skal op til eksa-
men i enten biologi eller matematik 10. 
og 11. december, og afslutter 1.hovedfor-
løb 20.december 2019.
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NYT FRA EUX
Af Søren Ejnar Madsen

Fra dette skoleårs begyndelse har vi jo 
fået Aalborg Handelsskole som ny sam-
arbejdspartner vedr. EUX. Det betyder 
bl.a., at lærerne fra Aalborg Handelsskole 
kommer her til Lundbæk og underviser 
eleverne i egne omgivelser – en ordning 
som giver stor elevtrivsel. Ydermere er 
der sket den ændring, at vi i vores eget 
lærerkollegie har fået nye kolleger, som 
underviser eleverne i gymnasiefagene 
dansk, kemi og biologi. Dette er også en 
stor styrke, idet vi dermed kan følge ele-

vernes udvikling meget tættere. GF1-EUX 
nærmer sig sin afslutning. De har lige 
været to dage i VFU (virksomhedsforlagt 
undervisning), hvor de har haft lejlighed 
til at prøve kræfter med en almindelig 
hverdag i landbrugserhvervet. 1 HF EUX 
er kommet flot gennem ca. ½ af det lan-
ge skoleophold på 40 uger. Der har her i 
efteråret været en del undervisning i de 
gymnasielle fag, men der også været tid 
til en smuttur til Agritechnica i Hannover.
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NYT FRA VEJLEDER
Af Eigil Poulsen

Det ser igen her i efteråret ud til, at ele-
ver har nemt ved at finde praktikplads 
– vi har mange jobopslag på vores op-
slagstavle, så eleverne har mange valg-
muligheder. Vi forventer derfor, at alle 
elever finder en praktikplads. Eleverne 
på 1. hovedforløb slutter på skole den 
20. december. Grundforløb 2 slutter de-
res skoleophold den 17. januar 2020. 
Elever med uddannelsesaftaler under 
skoleforløb har på undervisningsfri dage 
pligt til at møde op på praktikstedet for 
at arbejde, med mindre det aftales, at der 
afvikles ferie. Undervisningsfri dage er i 
julen 2019 d. 23.12, 27.12 og 31.12 samt 
den 2. og 3. januar. Skolen holder juleluk-
ket fra den 23. december til den 5. januar, 
begge dage inkl. Vi vil løbende holde vo-
res hjemmeside www.njylls.dk opdateret 
med undervisningsfri dage, samt ferier. 
Oplysningerne findes under fanen ”Ar-

bejdsgiver”. Skolehjemsbetaling: Elever, 
der har mere end 5 kvarters transporttid 
med offentlig transport mellem hjem og 
nærmeste skole, og som har en uddan-
nelsesaftale med et praktiksted, har ret 
til at få betalt deres skolehjemsophold 
(kost og logi på skolen). Det har indtil 
sommerferien 2019 været således, at sko-
len i de tilfælde har sendt en faktura til 
praktikstedet. Skolen har ved endt skole-
forløb indberettet til AUB, at praktikste-
det har betalt, hvorefter AUB har udbe-
talt refusion til praktikstedet Fra august 
2019, har AUB forenklet ordningen, hvil-
ket betyder skolen ikke længere sender 
faktura til praktikstedet, men i stedet til 
AUB. Skolen får dermed skolehjemsbeta-
lingen direkte fra AUB. En forenkling af 
administrationen, som skolen er meget 
glad for. Det regner vi også med, at prak-
tikstederne er.
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LASSE CHRISTIAN ØSTERGAARD

JACOB STILLING

Telefon: 60 64 66 05 
Mail: lassestergaard@gmail.com
Adresse: Lærkevej 82, 9700 Brønderslev

Jeg hedder Lasse Christian Østergaard og 
er 23 år.
Jeg bor i Saltum sammen med min kæreste 
Louise, hvor vi driver planteavl og
naturpleje med galloway kødkvæg.
Jeg blev faglært landmand i januar 2016, 
hvorefter jeg læste til
produktionsleder og blev færdig i
2016, med svin som speciale. Jeg har taget 
alle skoleophold på Lundbæk.
Til daglig arbejder jeg på en svineejendom 

Telefon: 40 85 54 86
Mail: jacob.stilling@gmail.com
Adresse: Storegade 43, 9500 Hobro

Mit navn er Jacob Lybek Stilling, og kommer 
fra Vebbestrup ved Hobro. Jeg bor sammen 
med min kone Maria, samt mine tre børn Si-
mone på 5 år, Sander på 4 år og Simon på 
1 år.
Til dagligt er jeg Revisor ved Beierholm i 
Hobro. Her sidder jeg primært med udarbej-
delse af regnskaber, samt budgetter, plan-
lægning mm. Som revisor, har jeg et stort 
indblik i økonomien hos vores kunder, hvor 

ved Brønderslev, hvor jeg passer
slagtesvin.
Jeg er med i elevforeningen, da skolen altid 
for mig har været et sted, hvor man
får en stor faglig
viden, samtidig med at det sociale er i top, 
det er noget af det, som for mig, har
været en vigtig
del af min skolegang på Lundbæk og det vil 
jeg gerne være med til at give
videre.

jeg sidder med flere forskellige erhverv, her-
under landbrug. Dette er meget spænden-
de, da det giver et andet indblik, end det at 
gå rundt i stalden hos grisene og køerne. En 
kombination med landmandsuddannelsen, 
samt teknologen i økonomi betyder at jeg 
er klædt rigtig godt på, og kan snakke med 
på det primære erhverv, samt det tekniske 
omkring økonomien. 
I 2014 blev jeg færdig som landmand på 
Lundbæk, hvorefter jeg begyndte på Agro 
Business Economist uddannelsen. Denne 
uddannelse afsluttede jeg i 2016, hvorefter 
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RASMUS LARSEN

jeg har arbejdet med økonomi siden. Jeg er 
i år gået i gang med HD 2’del i regnskab og 
økonomistyring, som gerne skulle afsluttes i 
foråret 2021. Denne uddannelse klæder mig 
bedre på som revisor, og er specifik for bl.a. 
revisorer, hvilket giver en større viden i det 
daglige.

Grunden til jeg sidder i elevforeningen på 
Lundbæk, er at jeg gerne vil være med til at 
gøre en forskel for skolen samt udvikle den, 
da Lundbæk har stor betydning for mig. 
Under min uddannelse har jeg haft mange 

Telefon: 51 18 44 96
Mail: rasmus.larsen213@gmail.com
Adresse: Mølholtvej 121, 9300 Sæby

Mit navn er Rasmus Larsen, og er 21 år gam-
mel. Jeg blev udlært som EUX-landmand fra 
Lundbæk i sommeren 2018, som en af de 
første EUX´ere på Nordjyllands Landbrugs-
skole. Jeg var under uddannelsen, elev på 
Vrejlev Kloster, og hos Mogens Nedergaard i 
Jerslev. Efter endt uddannelse, arbejdede jeg 
hos Knud Thing i høst, hvorefter jeg af 2 om-
gange har været i Australien og både høste 
og så. Da jeg kom hjem i juni 19, flyttede jeg 
på landet, på en næsten nybygget ejendom, 
i forbindelse med mit nye arbejde som drifts-
leder på Stutteri Alfarvad nær Sæby, hvor der 
drives 300 hektar jord, lige knap 600 hektar 

gode timer, med elever og lærer. Dette vil 
jeg gerne give tilbage, i form af det frivillige 
arbejde vi gør for skolen. Elevforeningen er 
således med til at holde gamle og nuværen-
de elever sammen i form af årsfesten, samt 
arrangementer som der arrangeres i løbet 
af året. Dette gør det kun mere spændende 
at arbejde med, da man møder gamle som 
nye ansigter. Jeg håber, I nyder bladet ligeså 
meget som jeg, da man får et godt indblik 
i, hvad der er sket på skolen i det indevæ-
rende år.

skov og 55 heste. Jeg er med i elevforenin-
gen fordi jeg gerne vil være med til at gøre 
noget ekstra for skolen, og ikke mindst for 
de tidligere elever der har gået på skolen. 
Jeg har været med i bestyrelsen i et par år 
efterhånden, og synes det er spændende at 
følge med i, hvad der sker på Lundbæk. Jeg 
håber at jeg sammen med de øvrige besty-
relsesmedlemmer kan få stablet nogle ar-
rangementer på benene, som har til formål 
at samle både tidligere og nuværende elever, 
og dermed også skabe et stærkt socialt bånd 
på tværs af generationer.
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JENS LEO ØSTERVIG ANDERSEN
Telefon: 26 27 84 74 
Mail: jens:landmand@live.dk 
Adresse: Fredensvej 3, 7760 Hurup Thy 

Jeg hedder Jens Leo Østervig Andersen og 
kommer fra Hurup af. Jeg er 27 år og blev 
færdig sommer 2018 med agrarøkonom 
på Lundbæk.  Til dagligt arbejder jeg på en 
kvæggård ved Thisted. Har mere eller mindre 
kun arbejde på kvæggårde så det var også 
mit speciale, da jeg blev faglært.  Min ”nye” 
hobby som jeg er begyndt at bruge noget 
mere tid på, er avl i for kvægbrug, for jeg sy-
nes det er rigtig spændende og følge med 
i hvilken vej det går, og hvad der skal gøres 
bedre. For det er sikkert med den vej verden 
går lige pt, skal der optimeres på de små ting, 
også inden for avlen. Men stadigvæk have 
nogle stærke og ”grønne” køer der produce-

re det, bønderne skal leve af.  Valgte at tage 
agrarøkonomen for at åbne nogle mulighe-
der for mig i fremtiden samtidig lære noget 
mere om hvad der sker ude i verden, i stedet 
for kun på bedriften.  Hvorfor jeg valgte at 
stille op til elevforeningen? Kan godt lide at 
give en ekstra hånd med, hvor der er et be-
hov. Har været til årsfesten mange gange, 
uden at have nogen indflydelse på, hvad der 
skulle ske, men nu hvor jeg er kommet ind i 
elevforeningen, kan jeg være med til at be-
stemme, hvad der skal gøres anderledes og 
hvad der kører godt. Det er fedt at være med 
til at have indflydelse og bidrage med det jeg 
kan.  
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UDEN FOR BESTYRELSEN: 
Louise Bech Vestergaard, Kasserer og sekretær  
Redaktion Årsskrift, Louise Bech Vestergaard 
 Kontakt Jubilarer, Louise Bech Vestergaard 
 Jacob Autzen, Revisor

LAURA MEIER LASSEN
Telefon: 41459522
Mail: lassen00@outlook.dk
Adresse: Hobrovej 118, 9500 Hobro

Jeg hedder Laura Meier Lassen, er 19 år og 
kommer fra Tobberup lidt uden for Hobro. 
Jeg begyndte på Lundbæk i 2017, hvor jeg 
startede på det forløb, som hedder EUX. Det 
gjorde jeg fordi, at jeg synes at det var den 
mulighed som ville klæde mig bedst på til 
min fremtid. Jeg går lige nu på HF1 og dette 
er jeg færdig med til sommer 2020. Jeg ar-
bejder i weekenderne på den kvæggård, 
hvor jeg primært står for kalvene og malker 
lidt. Det er helt klart køerne som jeg vil vælge 

at satse på i fremtiden, som den ser ud nu.  
Grunden til at jeg valgte at stille op til elev-
foreningen, var fordi jeg gerne ville give no-
get tilbage til den skole som jeg har lært at 
kende så godt. Vi i elevforeningen er med til 
at lave årsfesten, som er festen hvor nye og 
gamle elever er inviteret til fest. Her skabes 
der mange gode bånd, og man ser gamle 
venner og lærer som man ikke har set i lang 
tid. Elevforeningen er også med til at skabe 
årsskriftet og hvad dette skal indeholde, det 
er med til at give gamle elever en indsigt i 
hvordan skolen har udviklet sig igennem 
mange år. 

Suppleant
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ÅRET DER GIK I ELEVFORENINGEN
Af Lasse Christian Østergaard

Så året er ved at lakke mod enden, og et nyt 
år er på vej. 2019 er året, hvor
landbruget har et fornuftigt år .
Høsten har været blandet i landbruget, ud-
bytte har været meget svingende.
Året der gik i elevforeningen, startede ud på 
traditionel vis med årsfesten på
Lundbæk. Maden
blev lavet af køkkenet, og igen var det rigtig 
god mad der blev lavet og serveret
for de ca. 200 spisende gæster.

I 2019 var der igen valg til bestyrelsen, og 
der var mange kandidater til årets
bestyrelse. Vi sagde
farvel til Patrick Lyngholm, som har været i 
bestyrelse i et par år.
I bestyrelsen er Mathias Hansen kommet 
med. Winni Andersen og
Laura Lassen blev genvalgt.
Efter en rigtig god middag, blev der spillet 
op til dans/fest. Det var en rigtig god
fest, hvor
nuværende elever og gamle elever mødtes 
med et smil, og små 500-
600 gæster troppede op og gjorde aften helt 
perfekt. Der blev danset til den
store guldmedalje,

lærerne og bestyrelses medlemmerne sør-
gede i fælleskab for man kunne få
noget at drikke i
baren. En rigtig god aften, som vi håber bli-
ver ligeså vellykket i 2020.
Vi er meget taknemmelige for den kæmpe 
indsats og det store arbejde Bent har
lagt i Elevforeningen.
Ligeledes er vi rigtig glade for, at Bents fort-
satte hjælper til i foreningen -
specielt i forhold til årsfesten og jubilæums-
festen.
Vi er også meget taknemmelig for Ditte’s rig-
tig store arbejde hun laver i
elevforeningen i forhold til papirarbejde. 
mange tak.
I maj holdte vi jubilæums komsammen for 
tidligere elever. Der var mange med
til jubilæum’et,
som foregik stille og roligt.
Inden jeg slutter helt af, vil jeg gerne sige tak 
til elevforeningen’s øvrige
bestyrelse medlemmere
for et godt samarbejde igennem hele året 
gang det har været en fornøjelse,
udover det skal der
lyde en meget stor tak til alle skolens ansatte 
for et godt samarbejde i det
forgangne år, som vi
håber vil forsætte i det nye. Yderligere skal 
der være en stor tak til skolens
elever, som altid står
med en hjælpende hånd, når der skal gøres 
klar til årsfesten. Mange Tak
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REGNSKAB FOR ELEVFORENINGEN
Af Bent Laier

01.01. 2018 til 31.12.2018

Kasseregnskab: INDTÆGTER UDGIFTER

Kontingent 1825,00

Årsfesten 2035,81

Årsskrifter 10.920,00

Gebyr 463,27

Underskud i regnskabsåret 7522,46

Balance

Status den 31.12.2018 AKTIVER PASSIVER

Beholdninger: Bank 66.361,53

Formue den 31.12.2018 66.361,53

Balance 66.361,53 66.361,53

Formuebevægelse

Formue ved årets begyndelse 73.883,99

Formuetilbagegang 7522,46

Formue ved årets slutning 66.361,53

Balance 66.361,53 66.361,53

Nibe den 05.02.2018, Bent Laier

Nibe den 07.02.2018, Regnskabet er dags dato revideret og 
godkendt uden anmærkninger af Jacob Autzen

AGRI NORD

Bøje Pedersen 
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Poul Henningsen 

Jørn Madsen
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Anne Delfs Johansen,

SKO
LEN

S BESTYRELSE
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Nicolai Christensen, 9210 Aalborg SØ
Peter V. Christensen, 9700 Brønderslev
Jacob Graven, 9870 Sindal
John Martin Kjærbæk, 9690 Fjerritslev

Alexander S. Knudsen, 9700 Brønderslev
Kristian Laustsen, 9640 Farsø
Godtfred A. Pedersen, 9362 Gandrup
Teis Thomsen, 7700 Thisted

Camilla R. Andersen, 9300 Sæby 
Jonas Emil Brochholm, 9900 Frederikshavn
Jonas K. Christensen, 9240 Nibe
Josefine K. Christiansen, 9760 Vrå 
Christian Viborg, 9690 Fjerritslev 
August S. Dissing, 9700 Brønderslev 
Jonas K. Erichsen, 9620 Aalestrup
Christian B. Faurschou, 9870 Sindal
Mathias O. Hansen, 9700 Brønderslev 
Rasmus Peter Jacobsen, 9870 Sindal
Mads Nyborg Jensen, 9240 Nibe
Nikolaj K. Jensen, 9900 Frederikshavn 
Mikkel Junker, 9270 Klarup 
Christian Kaae, 9900 Frederikshavn
Nicolai Kvist, 9740 Jerslev J 
Philip L. Linnet, 8881 Thorsø 

Ea Mathiassen, 9870 Sindal 
Janus Moldt, 9000 Aalborg 
Caroline N. Morsing, 9690 Fjerritslev
Rasmus F. Nedergaard, 9900 Frederikshavn
Andreas Nielsen, 9900 Frederikshavn
Marcus E. Nielsen, 9320 Hjallerup 
Mathias B. V. Nielsen, 9310 Vodskov
Melanie Nielsen, 9900 Frederikshavn 
Frederik M. Ortmann, 9560 Hadsund 
Jens Petersen, 9700 Brønderslev
Julie Poulsen, 9900 Frederikshavn 
Patrick Poulsen, 9600 Aars
Lucas S. H. Steinmeier, 9352 Dybvad 
Emma Søegaard, 9900 Frederikshavn 
Magnus M. Uggerhøj, 9800 Hjørring

EGU – OKTOBER

GRUNDFORLØB 1 – AUGUST

Benjamin F. Christensen,  
9320 Hjallerup 
Sofie H. Hansen, 9870 Sindal 
Lukas M. Isaksen, 9690 Fjerritslev
Malou L. Jensen, 9800 Hjørring
Niels L. T. Kjeldtoft, 7742 Vesløs
Rasmus R. Koller, 9490 Pandrup 
Kasper V. Larsen, 9700 Brønderslev
Martin H. Nielsen 9480 Løkken 
Daniel R. Nørager, 7741 Frøstrup 

GRUNDFORLØB 2 – AUGUST
Stine V. I. Olesen, 8660 Skanderborg
Emil M. Rasmussen , 9460 Brovst 
Anders L. Sloth, 9700 Brønderslev 
Jesper H. Stoklund, 9940 Læsø
Jesper Strikwerda, 9881 Bindslev 
Mette S. Sørensen, 9670 Løgstør 
Jesper S. Thomsen, 7700 Thisted
Tobias L. Ubbesen, 7700 Thisted
John J. Walker, 9870 Sindal
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Dan Erik Andersen, 9560 Hadsund 
Nicklas F. Andersen, 9681 Ranum 
Rasmus Blicher, 9690 Fjerritslev 
Magnus Boesen, 7700 Thisted
Victor Andersen Bredahl, 9520 Skørping
Asbjørn Byrialsen,  9610 Nørager
Jens Emil G. Bæk, 9640 Farsø
Mads N. Christensen, 9900 Frederikshavn
Mia Teresa Christensen, 9870 Sindal 
Nataniel H. N. Christensen, 9670 Løgstør
Rasmus Christensen, 9750 Øster Vrå 
Ronja S. O. Christiansen, 9940 Læsø
Max Emil Christoffersen, 9870 Sindal 
Maiken Lykke Eriksen, 9240 Nibe
Jonas S. Espersen, 9510 Arden
Josephine O. Frandsen, 9800 Hjørring
Pernille N. Gade, 9700 Brønderslev 
Daniel B. Hansen, 8970 Havndal 
Rasmus Hedegaard, 9440 Aabybro
Niels C. R. Hjorth, 9520 Skørping
Anders W. Holst, 9800 Hjørring 
Mikkel D. H. Hougaard, 9500 Hobro
Morten Asp Hyldgaard, 9520 Skørping
Mia Munch Jacobsen, 9300 Sæby 
Andreas Jensen, 7742 Vesløs 
Frederikke H. Jensen, 9510 Arden
Jonas Juul Jensen, 9310 Vodskov 
Michell M. D. Jensen, 9293 Kongerslev
Morten Hjorth Jensen, 9640 Farsø
Morten Kjær Jensen, 9670 Løgstør

Tobias Bøgh Jensen, 9800 Hjørring 
Mike Steen Jeppesen, 9800 Hjørring
Victor Kjær Jørgensen, 9310 Vodskov 
Alex Thingstrup Kold, 7741 Frøstrup 
Emil R. K. Kristensen, 9870 Sindal
Victoria S. Larsen, 9240 Nibe 
Nathalie G. H. Lykkemark, 6670 Holsted
Andreas K. Madsen, 9293 Kongerslev 
Nikolaj B. Myrup, 9670 Løgstør
Emil Ringgaard Møller, 9460 Brovst 
Nick Andreas Møller, 9690 Fjerritslev 
Emma Leving Nielsen, 9870 Sindal
Jesper Nielsen, 9740 Jerslev J 
Lars Helledie Nielsen, 9480 Løkken 
Marthine Løth Nielsen, 9480 Løkken
Niklas Nielsen, 9293 Kongerslev 
Jonas Dahl Olesen, 7742 Vesløs
Rasmus Bonde, 9240 Nibe 
Sudarshan Pokhrel, 9000 Aalborg 
Frank Poulsen, 9800 Hjørring
Mathias Hoffmann Rasmussen, 9500 Hobro
Anders H. W. Rulle, 9940 Læsø
Kasper Thorup Siggaard, 9280 Storvorde
Gustav Simonsen, 9800 Hjørring 
Christian K. Svejstrup, 9541 Suldrup
Kristoffer Dissing Sørensen, 9480 Løkken
Per Thomsen, 9480 Løkken
Martin S. Vestergaard, 9240 Nibe
Maria Wagner, 9310 Vodskov

GRUNDFORLØB 2 - JANUAR
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Pernille Lynge B. Andersen, 9530 Støvring
Christoffer Christensen, 9382 Tylstrup 
Lotte Heerschop, 9460 Brovst
Christian Holm, 9600 Aars
Marie N. Kristensen, 9480 Løkken

Sallie Ledet, 9320 Hjallerup 
Jonathan Nielsen, 9690 Fjerritslev
Michela F. Nielsen, 9460 Brovst
Mette A. Pedersen, 9610 Nørager 
Nicklas L. Pedersen, 9560 Hadsund

Andreas Ø. Andersen, 9620 Aalestrup 
Lars Peter Bach, 9480 Løkken
Mathias O. Christensen, 9480 Løkken
Martin B. Elkjær, 9530 Støvring
Anne Lindgaard Jensen, 9740 Jerslev J 
Peter Klitgaard Olesen, 9700 Brønderslev

Andreas Kronborg Stentoft, 7700 Thisted
Kean Fritz Thomsen, 9600 Aars
Sofie Laue Thomsen, 9240 Nibe
Mikkel Djernes Vestergaard, 9830 Tårs
Viktor Martin Williamson, 9830 Tårs

Søren August Aaen, 9300 Sæby 
Sebastian Mark Andersen, 9690 Fjerritslev
Tobias Buus, 9280 Storvorde
Frederik Dalberg Carlsen, 9760 Vrå
Emil Hjort Christensen, 9280 Storvorde
Martin Clausen, 9900 Frederikshavn 
Asger B. Vinther Dahl, 9260 Gistrup 
Kasper Larsen Dissing, 7741 Frøstrup
Kristian Nørgaard Drejer, 9982 Ålbæk 
Maiken Lykke Eriksen, 9240 Nibe
Yasmin Marie Frandsen, 9870 Sindal
Mike Ravnborg Godiksen, 9240 Nibe
Jacob Just Gotfredsen, 9800 Hjørring 
Sem Heerschop, 9460 Brovst
Niels L. Hermansen, 9280 Storvorde
Mads Bjerring Jakobsen, 8586 Ørum, 
Emil Bøcher Jensen, 9460 Brovst

Jacob Højmark Jensen, 9830 Tårs 
Mads Vagner Jensen, 9800 Hjørring
Simon Rose Jensen , 7700 Thisted
Jesper Smærup Jeppesen, 7742 Vesløs
Lucas Vendelbo Jepsen, 9460 Brovst
Peter O. Jespersen, 9800 Hjørring 
Marcus Rene Knapp, 9000 Aalborg 
Laurits V. Kristensen, 7700 Thisted
Sebastian Kristensen, 9330 Dronninglund
Maria Larsen, 9480 Løkken
Emilie Laursen, 9220 Aalborg Øst
Josephine B. J. Laursen, 9530 Støvring
Kasper Niclas Laustsen, 9240 Nibe
Lærke Bohn Lund, 9740 Jerslev J 
Anders Kresten Martens, 9760 Vrå 
Mathias Mielec, 9870 Sindal 
Mikael Jurgen Moes, 9690 Fjerritslev
Pernille S. Møller, 9330 Dronninglund

1. HOVEDFORLØB – SEPTEMBER

EUX GRUNDFORLØB 2 – JANUAR

EUX GRUNDFORLØB 1 – AUGUST
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Teis Samsø Møller, 9690 Fjerritslev
Jonas A. Nielsen, 9700 Brønderslev
Martin Stahl Nielsen, 9690 Fjerritslev
Mikkel Skov Nielsen, 9830 Tårs 
Paw Gudiksen Nielsen, 9740 Jerslev J 
Christian Aaen Olesen, 9330 Dronninglund
Anders H. Pedersen, 9480 Løkken
Jonas Frahm Pedersen, 9830 Tårs 
Marcus Pedersen, 9690 Fjerritslev
Patrick Strandbæk Pedersen, 7742 Vesløs
Jacob Rønstrup, 8963 Auning

Rene Baag Simonsen, 9510 Arden 
Emil Skaarup, 7730 Hanstholm 
Emil Søe, 9800 Hjørring 
Kennet Sørensen, 9620 Aalestrup
Mette K. Thomsen, 9800 Hjørring 
Andreas J. Thorsen, 9490 Pandrup 
Mads C. B. Vangsgaard, 7752 Snedsted
Maria Wagner, 9310 Vodskov
Marcus Elkjær Warming, 9600 Aars
Mikkel N. Weinkouff, 9230 Svenstrup J 
Viktor Hedegaard Wittstrøm, 8800 Viborg

Frederik M. Andersen, 9670 Løgstør 
Simon Kragh Andersen, 9500 Hobro 
Steffen Schultz Andersen, 9760 Vrå 
Christoffer R. T. Bak, 9520 Skørping 
Mads Kappel Blok, 9310 Vodskov 
Chanette B.M, 9600 Aars  
Andreas Christensen, 9750 Øster Vrå 
Casper Christiansen, 9310 Vodskov 
Nicklas Dam, 9382 Tylstrup  
Mikkel Dohn, 9300 Sæby  
Karina Nørgaard Drejer, 9870 Sindal  
Dennis Nøhr Eriksen, 9900 Frederikshavn 
Danni Møller Fransen, 7741 Frøstrup 
Brian Frederiksen, 9550 Mariager 
Peter Kam Fristrup, 9240 Nibe
Chris Drejer Hansen, 9640 Farsø 
Line H. Hansen, 9740 Jerslev J 
Mathias B. F. Hansen, 9560 Hadsund 
Thomas Hjerl Hjorth, 9293 Kongerslev 
Steffen Lind Jakobsen, 9430 Vadum 
Anders Ø. Jensen, 7741 Frøstrup 
Jens Peter Ø. Jensen, 7741 Frøstrup 
Martin Egebak Jensen, 9352 Dybvad 
Martin R. Bach Jensen, 9800 Hjørring 
Sara Wahl Jensen, 9500 Hobro  
Jeppe Gudiksen Johansen, 9760 Vrå 
Lise Storgaard Judson, 9320 Hjallerup

Kasper H. Knudsen, 9700 Brønderslev 
Rasmus B. Kragelund, 9620 Aalestrup 
Anders Mejlvang Larsen, 9240 Nibe
Emil Larsen, 9750 Øster Vrå  
Joakim A. Nørhede Larsen, 9870 Sindal
Catrine Lausen, 9240 Nibe
Dennis Fredsgaard Mogensen, 9600 Aars
Andreas Philip Nielsen, 9700 Brønderslev
Jonas Nielsen, 9670 Løgstør 
Lærke Maarschalk Nielsen, 9750 Øster Vrå
Michelle Nielsen, 9230 Svenstrup J 
Lene Cenius Olsen, 9440 Aabybro 
Daniel V. Pedersen, 9800 Hjørring 
Mark Bach Pedersen, 9881 Bindslev 
Mathias Riisager, 9800 Hjørring 
Silas S. Rousing, 8981 Spentrup 
Josefine Rønstrup, 8920 Randers NV 
Oscar J. F. Schmidt, 8981 Spentrup 
Riemer Strikwerda, 9881 Bindslev 
Ida Marie  Svendsen, 9740 Jerslev J 
Eskild N. Sørensen, 9240 Nibe 
Ditte Hvims Thomsen, 9870 Sindal 
Lars S. Thomsen, 9330 Dronninglund 
Klaus Salling Uggerholm, 9240 Nibe 
Morten Morgen Uhler, 9310 Vodskov 
Villads Skov Villadsen, 9240 Nibe 

2. HOVEDFORLØB – FEBRUAR
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Mai Christensen, 9900 Frederikshavn
Morten Bætz Kjær, 9700 Brønderslev
Dennis Kjærgaard, 9280 Storvorde
Laura Meier Lassen, 9500 Hobro
Thomas Mariager Mogensen, 9760 Vrå

Mathias L. Pedersen, 9900 Frederikshavn
Rasmus Gordon Staun, 9240 Nibe
Julie Molte Lyng Stride, 9480 Løkken
Frederik Torp, 9600 Aars
Niels Daniel Westerhoek, 9690 Fjerritslev

Emiel Augustasen, 9700 Brønderslev 
Rasmus Brøndum, 9500 Hobro
Niclas L. Christiansen, 9600 Aars
Ane Grethe L. Frandsen, 8930 Randers NØ
Robert Geerlings, 9610 Nørager
Jonas Hansen, 9800 Hjørring
Rasmus French Henriksen, 9240 Nibe
Kristian Erik Kornum, 9690 Fjerritslev

Frederik Kristensen, 9700 Brønderslev 
Joachim Laursen, 9900 Frederikshavn 
Jeppe Skaarup Pedersen, 9260 Gistrup 
Jakob N. Poulsen, 9700 Brønderslev 
Jonas Nygaard Stiller, 9460 Brovst
Mikkel Bruun Tange, 7700 Thisted
Andreas N. Thaysen, 9293 Kongerslev 

EUX 2. HOVEDFORLØB - JANUAR

EUX 1. HOVEDFORLØB - AUGUST

Winni S. S. Andersen, 8930 Randers 
Line Ilum Christensen, 9800 Hjørring 
Louisa D. Skørbæk, 9240 Nibe
Christian Siiger Hansen, 9530 Støvring
Lea B. Skaarup Hansen, 8300 Odder 
Annie Trend Haven, 9700 Brønderslev 

Helle Krog, 7700 Thisted
Emil Samsø Møller, 7400 Herning
Nicklas Bøjer Nielsen, 9670 Løgstør
Jacob K. Pedersen, 9000 Aalborg 
Cecilie B. Sørensen, 9320 Hjallerup 
Kasper Thomsen, 9480 Løkken

AGRARØKONOM - SEPTEMBER
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Martin Borregaard, 9690 Fjerritslev 
Rasmus Brøndum,  9500 Hobro 
Andreas Christensen, 9750 Øster Vrå 
Jacob Lund Dahl, 9381 Sulsted 
Nicklas Dam, 9382 Tylstrup  
Mikkel Dohn, 9300 Sæby  
Ane Grethe L. Frandsen, 8930 Randers 
Robert Geerlings, 9610 Nørager 
Rasmus French Henriksen, 9240 Nibe 
Malene Ellitsgaard Jensen, 9830 Tårs 
Emil Malthe Jepsen, 7700 Thisted 
Jeppe Gudiksen Johansen, 9760 Vrå 
Marcus Oliver Ra Kollerup, 9750 Øster Vrå
Andreas Nyrup Kristensen, 9240 Nibe 
Lasse S. Sand Kristensen, 9500 Hobro 
Simon Kusk Langballe, 7700 Thisted 
Anders Mejlvang Larsen, 9240 Nibe
Anders Larsen, 9240 Nibe 
Kristian Larsen, 9600 Aars 
Christian Emil Lauridsen, 9982 Ålbæk 

Catrine Lausen, Lundbæk, 9240 Nibe
Andreas Nedergaard, 9000 Aalborg 
Louise Panduro Nielsen, 9382 Tylstrup 
Frederik V. Olesen, 9700 Brønderslev 
Kasper H. Olesen, 9800 Hjørring 
Lene Cenius Olsen, 9440 Aabybro 
Daniel V.  Pedersen, 9800 Hjørring 
Jeppe Skaarup Pedersen, 9260 Gistrup 
Thomas B. Rasmussen, 9381 Sulsted 
Mathias Riisager, 9800 Hjørring 
Anne Damsgaard Rømer, 9700 Brønderslev
Jonas Nygaard Stiller, 9460 Brovst 
Thomas Sudergaard, 9700 Brønderslev 
Eskild N. Sørensen, 9240 Nibe 
Nicolaj Ritter Sørensen, 9700 Brønderslev
Mikkel Bruun Tange, 7700 Thisted 
Andreas Nymark Thaysen, 9293 Kongerslev
Lars S. Thomsen, 9330 Dronninglund 
Magnus Thøgersen, 9000 Aalborg 
Jakob L. Østergaard, 9610 Nørager 

PRODUKTIONSLEDER - SEPTEMBER 
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