
  
 

 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Kære Minus 30 deltagere 

Så er de første Minus30 ”mellemtider” klar! 

Mange besætninger viser rigtig gode takter allerede. Det er super positivt, og bliv ved med at holde fokus! 

For at beregne mellemtiderne er E-kontroller for periode 4. kvartal 2013 og 1. kvartal 2014 blevet 
indsamlet. Derudfra har datacontroller Ole Jessen beregnet det samlede foderforbrug pr. produceret gris. 
På denne hitliste er jeres placering baseret på to ting: 

1. Det samlede foderforbrug 
2. Forbedring i foderforbrug i forhold til referenceværdien, som er jeres foderforbrug på den første 

hitliste 

Den besætning, som har det bedste foderforbrug, er blevet tildelt 50 point, den næsthøjeste 49 point og så 
fremdeles. Ligeledes er den besætning, som har opnået den højeste numeriske forbedring i foderforbrug 
blevet allokeret 50 point, den næstbedste besætning 49 og så fremdeles. Jo højere pointscore, desto 
højere placering på hitlisten. 

Vi kårer den første lapvinder, som modtager ”Brunch and Bubbles”. Læs mere på hjemmesiden og 
Facebook samt se billederne af præmieoverrækkelsen. 

Indsamling af data til beregning af mellemtider har gjort det ret evident, at vi bliver nødt til at stramme op 
på datakvaliteten. Det gælder både for jer deltagere, men også jeres konstruktører. Har vi ikke validt data, 
kan vi ikke måle jeres forbedringer, samt projektets troværdighed falder. Nedenfor vil I se nogle af 
problemstillingerne ridset op, og de tiltag, som skal hjælpe os med at forbedre datakvaliteten fremadrettet i 
projektet.  
                     Lisbeth Shooter, projektleder 

    

 

       

                   

 Minus 30 hitlisten - Mellemtider 

På hitlisten vil I se 4 besætninger uden data placeret sidst på listen. 
Disse besætninger figurerer ikke på liste på grund af følgende: 

 Besætning 36 har ikke leveret data 

 Besætning 25 og 26 har ikke leveret E-kontrol data inden 
for korrekt periode  

Nogle besætninger er markeret med et rødt flag. Disse 
besætninger er udtaget til dopingkontrol og er pt. under opsyn. Et 
rødt flag kan være afledt af: 

 Foderforbrug, som enten er meget lavt eller meget højt 

 Meget store forbedringer eller forringelser i forhold til 
referenceværdien 

Læs nedenfor, hvad det indebærer, hvis en besætning bliver 
udtaget til dopingkontrol.  



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Minus 30 dopingkontrol 

Hvis en besætning er udtaget til dopingkontrol får 
jeres konstruktør først muligheden for at revidere 
datasættet selv, for at identificere hvorfor tallene 
afviger. Er det ikke muligt for konstruktøren at 
finde afvigelsen, pålægges der et besøg af en 
doping controller fra Minus30-projektgruppen, 
som sammen med konstruktøren vil gennemgå 
E-kontroller, bilag m.v. Omkostninger forbundet 
med et dopingkontrolbesøg bliver afholdt af:  

a) Konstruktøren, hvis dopingkontrol 
fremviser fejl i data 

b) Projektet, hvis der ikke kan påvises en fejl 
begået af konstruktøren 

De ledende konsulenter er orienteret om denne 
procedure. 

Under en dopingkontrol vil datasæt og bilag for 
beregning af referenceværdien (baseret på DB- 
Tjek 2. halvår 2013) fra den første Minus30 
hitliste også blive revideret.  

For alle besætninger, er det på skriftelig 
anmodning muligt at genberegne 
referenceværdien. Denne anmodning skal 
sendes til 30FE@lf.dk og godkendes før der 
rettes i datasættet. 

Fremadrettet vil der, udover på besætninger, 
hvor tallene stærkt afviger, også blive foretaget 
dopingkontrol på  

1) De 3 øverst placerede besætninger på 
Minus30 hitlisten 

2) Top 3 højdespringere 

Da god datakvalitet er bærende for projektet, 
forbeholder projektet sig ret til at bortvise 
gentagne syndere fra racet. 

Tag en snak med jeres konstruktør om, hvordan I 
sikrer god datakvalitet fremadrettet i projektet. 

Der vil også blive lavet en revideret E-kontrol 
tjekliste. 

  

Minus 30 in English 

The first PitStop meetings have taken place with 
great success. Marshal for Team Øst Gitte 
Hansen reports back that the next PitStop 
meetings are already in the calendar.  

One of the meetings they have planned is 
specifically focusing on management of finishing 
pigs and will be held in English.  

One of the teams has implemented weighing pigs 
from 30 kg to slaughter. Rarely every single batch 
of pigs follows a straight linear growth curve from 
weaning until slaughter. The production reports 
(i.e. E-reports from AgroSoft) only shows the 
average daily gain for a given period. What if you 
could identify where in this period the pigs 
experience i.e. growth checks? What if you could 
put a finger on the causes and the reasons as to 
why the pigs are not performing optimally and 
optimise accordingly?  

From weekly weighing a representative group of 
pigs out of a batch, you will be able to calculate 
their average weight gain every the week. The 
pigs’ weight should increase steadily over time, 
but in practice it is often not the case. Weighing 
pigs regularly shows - and quantifies - the effect of 
changing i.e. the feed and what affect a failure/ 
stop in the feed system has on the growth of the 
pigs. It also shows what effect a disease outbreak 
can have.  

Speak to your Minus30 constructor about 
weighing pigs and implementing what is called 
‘Vejehold, and find the calculation spreadsheet on:  

http://vsp.lf.dk/Services/Beregninger/Vejehold.aspx 
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