
  
 

 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Kære Minus 30 deltagere  

Velkommen til det første Minus 30 Nyhedsbrev. 

Vi håber, at I alle er kommet godt fra start og har haft 
opstartsmøde med jeres konstruktør. Det er rigtig 
dejligt at høre, at mange af jer har haft dyrlægerne 
med også. Det er med at få samlet teamet og 
komme godt fra start.  

Vi hører jævnligt fra mange af jer og jeres 
konstruktører, og prioriteringerne i racestrategierne 
spænder fra generel foderoptimering, til flere 
fravænnede pr. kuld og en bedre kvalitet af 
smågrise. Alle sammen parametre, som skal hjælpe 
jer med at reducere foderforbruget. 

God arbejdslyst 

Lisbeth Shooter, projektleder 

 

LD-skilte 
HUSK at alle CHR-nr. skal have et 

LD-skilt og send billederne til: 
30FE@lf.dk  

 

PitStop møder 
Efter Kick-Off mødet har vi evalueret 
jeres feedback, og følgende plan for 
PitStop møderne er: 

- Der bliver afholdt 1-2 møder pr. region 
inden sommerferien. Møderne 
arrangerer jeres regions Marshall. 

- Der vil blive udsendt information om 
disse møder i slutningen af marts. 

- Der vil på mødet/møderne være 
faglige diskussioner, benchmarking 
samt evt. oplæg fra en deltagende 
besætning - send gerne emne ideer til 
jeres Marshall. 

- På mødet/møderne besluttes den 
fremtidige struktur og hyppighed af 
PitStop møderne i jeres region. 

- Der er krav om afholdelse og 
deltagelse i min. 2 PitStop møder pr. 
fase i projektet  (1 møde i Fase 3). 

- Møderne vil være brugerbetalte - 
kontakt jeres Marshall for mere 
information.  

 

Hitlisterne 
De første hitlister vil blive sendt ud ultimo 
marts. Grundlaget for tallene er DB-Tjek 
opgørelserne for 2. halvår 2013, og det vil 
være med udgangspunkt i disse tal, at 
forbedringer i foderforbruget i projektet vil blive 
beregnet. 

Da tallene er generet fra DB-Tjek 
opgørelserne, gælder samme retningslinjer for 
Minus 30 hitlisterne, som de gør for DB-Tjek. 
Det betyder blandt andet at hitlisterne IKKE 
må udleveres til andre. 

Kontakt jeres Marshal eller datakontroller Ole 
Jessen ved yderligere spørgsmål. 
 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalificering 
Beklageligvis var kvalificeringsprincipperne lidt uklare på Kick-
Off mødet, men følgende gælder: 

• Kvalificering til Fase 2 finder sted i marts/april 2015 

• Kvalificering til Fase 3 finder sted i marts/april 2016 

• Det er de 80 % højest placerede på den samlede hitliste af 
deltagende besætninger i hver fase, som kvalificerer sig til 
den næste fase 

• Hvis 2 besætninger har den samme pointscore ved 
skæringen, er det den besætning med den højeste 
numeriske forbedring i foderforbruget, som kvalificerer sig. 

Blogger 
Vi vil gerne høre fra jer! 

 
Fortæl os om din deltagelse i 

projektet i ord og billeder. 
 

Du behøver blot at sende en 
mail til projektlederen, som 

redigerer og uploader til 
Facebook og hjemmesiden. 

 
Kontakt Lisbeth Shooter 

for at høre nærmere 
 

Det er super nemt! 

I sand Formel 1 stil vil I også støde på nogle flag igennem projektet/ racet. Flagene har farver og 
betydning af disse er: 
 

• flag:  Der er noget som teamet skal være opmærksom på forude 

• flag:  All clear, og teamet kan fortsætte  

• flag:  Racet er stoppet, da der er gået noget galt  

• flag : Teamet er ved at blive overhalet 

• flag med nummer : Teamet er udelukket fra racet 

• ternet flag:  Racet er færdigt, og der er fundet en vinder 

Minus 30 in English 
There will soon be an English section on the 
project website, and we aim to have an 
English section in all the newsletters, too. 

Ensure you speak to your project 
constructor about receiving information in 
English i.e. your project action plan (race 
strategy) and follow-up reports. 

VSP has management handbooks for all 
production systems available in English. 
Contact your constructor, if you would like to 
purchase a copy. 

If you are interested in attending Minus 30 
meetings facilitated in English, please let 
your employer or the project manager 
Lisbeth Shooter (lsh@patriotisk.dk) know. 

Kontakt oplysninger 
Projektleder/ Marshal Syd og Fyn  

• Lisbeth Shooter (2811 6199 / lsh@patriotisk.dk) 

Marshal Midt og Øst 
• Joachim G. Andersen (8728 2504 / jga@lmo.dk) 

Marshal Nord og Vest 
• Annette Lykke Voergaard (4019 8559 / alv@srdk.dk) 

Marshal Øst 
• Gitte Hansen (57 86 53 82/ gh@gefion.dk) 

Data Controller 
• Ole Jessen (24 49 21 98  / oje@lf.dk) 

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

 

 


