
  
 

 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Kære Minus 30 deltagere 

Det er hitliste tid igen, og denne gang er hitlisten baseret 
på DB-Tjek opgørelserne fra 1. halvår 2014. 

Tillykke til Team Nordahl som er denne rundes lap- 
vinder og modtager ’Brunch ’n Bubbles’. 

Minus30 viser virkelig lovende takter. Det gennemsnitlige 
foderforbrug pr. produceret gris er faldet med 8 FE siden 
reference-hitlisten, som blev dannet efter DB-Tjek 2. 
halvår 2013. Der er hentet følgende reduceringer: 

- - 1 FE i soholdet 
- - 2 FE hos smågrisene 
- - 5 FE hos slagtesvinene 

Resultaterne er super gode, og vi er over målsætningen 
om at reducere med 6 FE pr. produceret gris hvert 
halvår, hvis vi skal nå målet på de 30 FE! Dette er 
resultat af det fokuserede arbejde, som sker ud hos jer i 
besætningerne. Keep up the good work! 

Da I alle har fået lavet DB-Tjek opgørelser, skal I huske 
at få samlet op på disse rapporter også. Tag en snak 
med jeres konstruktør om ikke bare 
produktionsresultaterne, men inkluder også de 
økonomiske nøgletal. 

I kunne se, at der igen er nogle teams, som har fået et 
rødt flag på hitlisten. Når der er et rødt flag allokeret, 
tages der som udgangspunkt kontakt til jeres konstruktør. 
Hvis I har spørgsmål til dopingkontrol og røde flag, kan I 
rette henvendelse til jeres regionale Marshall eller 
undertegnede.              
     Lisbeth Shooter, projektleder 

    

 

       

                   

Minus30 på kongressen 

Minus30 er på årets svinekongres sammen 
med Team Johannesbjerggaard. Kom og 
hør om de første erfaringer fra projektet i 
indlæg 5 tirsdag eftermiddag kl. 13.30 

 

 

 

 

Ny Marshall for Nord og Vest 

 

Ny Marshall for Nord og Vest er Niels Ove Nielsen fra 
SvineRådgivningen. Niels Ove overtager pladsen i 
projektgruppen efter Annette Lykke Voergaard.  

Niels Ove er allerede gået i gang med at planlægge 
efterårets PitStop-møder for regionens teams.  

Vi takker Annette for hendes store stykke arbejde, og 
byder Niels Ove velkommen i projektgruppen 

Motivations tip 

Fejr de små 
successer i teamet. 
Har i nået målet? Er 
der blevet 
implementeret en ny 
rutine som virker?  

Ros hinanden, giv 
kage mv. 

 

Minus30 vil gerne byde teams og 
konstruktører på et glas vin til kongres- 
middagen og reserverer et bord, så alle 
kan sidde sammen. 

Hvis man ønsker at sidde ved Minus30 
bordet, skal tilmelding til dette ske 
senest fredag d. 17. oktober 2014 til 
30FE@lf.dk. 

Tilmelding til selve middagen og 
kongressen skal I selv sørge for via 

http://vsp.lf.dk/Aktuelt/Kongres.aspx 

Kongressen er en super mulighed for at 
møde de andre teams og konstruktører, 
samt projektgruppe medlemmerne bag 
Minus30. 

mailto:30FE@lf.dk
http://vsp.lf.dk/Aktuelt/Kongres.aspx


  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Kontakt oplysninger 

Projektleder/Marshall Syd og Fyn  

 Lisbeth Shooter (2811 6199 - lsh@patriotisk.dk) 

Marshall Midt og Øst 

 Joachim G. Andersen (8728 2504 - jga@lmo.dk) 

Marshall Nord og Vest 

 Niels Ove Nielsen (4020 7296 – non@sraad.dk) 

Marshall Øst 

 Gitte Hansen (5786 5382 - gh@gefion.dk) 

Data Controller 

 Ole Jessen (2449 2198 - oje@lf.dk) 

Hvordan holder vi kampgejsten? 

 
Vi er nu halvvejs igennem Fase 1. Vi gik alle fra 
Formel 1 Kick Off mødet tændte og klar på at få skåret 
hårdt i foderforbruget ude i besætningerne. Men nu 
kan dette motiverende opstartsmøde synes lang tid 
siden. Det er blevet dagligdag, så hvordan holder vi 
motivationen og bevarer fokus? 

Nedenfor er der et par områder, som kan være med til 
at forny energien i projektet: 

Evaluering af projektet 

o Tag en snak med teamet og evaluer projektet. 
Hvor har I rykket, og hvor har I ikke rykket jer.  

o Tal med hver enkel medarbejder og motiver dem 
til at give en ekstra skalle 

o Skal handlingsplanene revideres? Få indspil fra 
alle i teamet. NB! Husk at indsende en 
underskreven version af den ny handlingsplan 

o Tag evt. denne evaluering ved gennemgang af 
DB-Tjek, hvor I så har noget konkret at tage 
udgangspunkt i. 

Samarbejde med konstruktøren 

o Evaluer processen med jeres konstruktør. Går det 
som forventet? 

o Har teamet mistet motivationen? Hvad kan 
konstruktøren gøre for at reetablere dette? 

o Har konstruktøren mistet motivationen? 
o Hvis et team ønsker at skifte konstruktør igennem 

projektet, er dette muligt. Drøft dette med 
konstruktøren først, og send efterfølgende en mail 
til 30FE@lf.dk med ændringerne.  

 

Send os JERES bedste motivations 
tip og vind pizza til hele teamet 

 

Hvordan holder I fokus og gejsten 
oppe? Hvad er jeres Minus30 og 
Formel 1 trick? 

Send jeres ideer til 30FE@lf.dk eller 
via Facebook siden inden  

fredag d. 31. oktober 2014 

Den bedste idé præmieres med 
fyraftens pizza til alle i teamet. 

 

 

’Like’ vores Facebook side Minus30FE eller kom forbi 
minus30fe.dk for information og billeder. 

 

 

Tillykke til Team 
Stovgaard, som 
vandt sommerens 
fotokonkurrence 
med dette sjove 
billede fra 
staldgangen. 

mailto:lsh@patriotisk.dk
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