Kasper Musante Falk med vinderpokalen.
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Kasper er Danmarks dygtigste
chaufførlærling
Hvert år bliver landets dygtigste lager- og chaufførlærlinge udtaget til at
deltage i DM for transportlærlinge. Skolerne udvælger selv de lærlinge, som
skal deltage.
Det er altid en glædelig begivenhed, når der afholdes DM. Mesterskabet er
med til at sætte fokus på de transportfaglige erhvervsuddannelser og er med
til at demonstrere de høje faglige kompetencekrav, de unge lærlinge stilles
over for i deres uddannelse.

Der var blevet trænet og øvet op til kampstart i fredags ved DM for
transportlærlinge, og nu har det hårde arbejde givet resultater.
Kasper Musante Falk, som er i lære hos Johannesen Kran og
Maskintransport, satte sig øverst på skamlen for godschauffører, tog DMtitlen og hev guld hjem. Han vandt hele mesterskabet ved at
vinde lastfordeling, blive nr. 2 i træk og trailer og nr. 3 i forvogn hænger.

Derudover kan vi sige stort tillykke til:
- Luc Nguyen, lager- og logistikoperatør og i lære hos Wexøe A/S, som vandt
teori og blev nr. 3 i langgods og nr. 2 i varesalg
- Mikkel Nørgaard Birkbjerg Nielsen, lager- og logistikoperatør og i lære hos
Svenningsens Maskinforretning A/S, som vandt lagersalg og blev nr. 2 i
langgods
- Jakob Juhl Knudsen, godschauffør og i lære hos Østby Transport, som vandt
trækker trailer, blev nr. 2 i teori og nr. 3 i lastfordeling

I midten: Mikkel Nørgaard Birkbjerg Nielsen og Luc Nguyen.
Discipliner i DM for chaufførlærlinge:
•
•
•
•
•
•

Teoriprøve i TUR-systemet Multitest, som lærlingene kender fra
skolen
Præcisionskørsel med forvogn og forvogn/hænger
Præcisionskørsel med trækker
Præcisionskørsel med sættevogn
Lastfordeling på trailer med brug af gaffeltruck og efterfølgende
lastsikring
Kranarbejde med mobile kraner

Discipliner i DM for lagerlærlinge:
•
•
•
•
•

Teoriprøve i TUR-systemet Multitest, som lærlingene kender fra
skolen
Manøvrering af langgods med gaffeltruck samt læsning på trailer
Gaffeltruckkørsel med vandtønde samt præcisionsstabling af
paller
Varesalg med plukning vha. stabler og klargøring på palle til
transport
Klargøring af palle samt stuvning af paller i container ved hjælp
af løftevogn

TEC er en erhvervsskole fordelt på syv adresser i Region Hovedstaden. Vi har
mere end 30 erhvervsuddannelser, teknisk gymnasium, EUX, 10. klasse og
efteruddannelse til faglærte og ufaglærte. Hvert år sikrer vi, at 20.000
mennesker får en uddannelse af høj kvalitet og fokus på erhvervsrettet
dannelse og innovation. Vi har en holdning til uddannelse og blander os i
samfundsdebatten.
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