
Vi tilbyder hurtig levering af vores omfattende sortiment takket 
være en effektiv logistik. Derudover er der altid en VA-kyndig, der 
tjekker din ordre igennem, inden vi pakker den. Hvis vi falder over 
noget, der kunne være en fejl, kontakter vi dig for at tjekke, at din 
bestilling er korrekt. På den måde minimerer vi risikoen for fejl, 
og du får stumper, der passer sammen. Har du brug for hjælp, 
er vi på telefonen alle hverdage fra 7.00-16.00.

SCANPIPE A/S 
scanpipe.dk 
scanpipe@scanpipe.dk

FYN 
Hvidkærvej 7
DK-5250 Odense SV
T: +45 63 76 30 30

JYLLAND 
Maserativej 15
DK-7100 Vejle 
T: +45 63 76 30 50

SJÆLLAND 
Greve Main 31
DK-2670 Greve
T: +45 63 76 30 70

Se mere og bestil 
online på scanpipe.dk

Som VA-specialister har vi skræddersyet vores webshop 
til entreprenører, og vi forhandler udelukkende VA-artikler. 
Så kan du hurtigt og let finde det, du skal bruge.

NU MED LÆNGERE 
ÅBENT I WEBSHOPPEN

Hvis du blot bestiller inden kl. 19.00, leverer vi næste morgen

SHOP VA- 
ARTIKLER 

ONLINE

Af Kim Krasuld

Når Bella Center på Amager læg-
ger haller til Skills 2020 i januar, 
bliver det også med entreprenø-
rislæt. Tre unge gutter er særligt 
dygtige til at skrue på entrepre-
nørmaskiner, og de er derfor ud-
valgt til at deltage i konkurrencen 
Danmarks bedste lærling, DBL, 
inden for entreprenørmaskiner.

Det er anden gang, Maskinle-
verandørerne holder DBL. Første 

gang foregik det til E&H i Her-
ning, men denne gang rykker 
man til Sjælland.

- Den største udfordring for 
branchen er manglen på kvali� -
ceret arbejdskraft. Vi er nødt til 
at uddanne medarbejderne selv. 
Danmarks bedste lærling er en 
vigtig brik i rekrutteringen for 
at fremvise en uddannelse til en 
spændende og attraktiv branche, 
siger branchedirektør Klaus Nis-
sen fra Maskinleverandørerne.

At anden udgave af DBL-kon-
kurrencen � nder sted i Køben-
havn, glæder branchedirektøren.

- Der, hvor man geogra� sk har 
den største mangel på arbejds-
kraft, er faktisk på Sjælland. Når 
DM i Skills så foregår der, er det 
en god mulighed at arrangere 
DBL i forbindelse med det. Selv-
om Skills ikke havde foregået på 
Sjælland, havde vi formentlig sta-

digvæk holdt DBL under Skills, så 
det er en ekstra bonus, at vi kan 
have det på Sjælland, siger Klaus 
Nissen.

Rammer tusindvis af unge
DBL på E&H var et barmarkspro-
jekt, hvor Maskinleverandørerne 
for første gang skulle få konkur-
rencen til at spille med teknik og 
maskiner.

- Det gik over alt forventning. 
Over halvdelen af alle gæster-
ne til messen var inde i teltet og 
følge med i konkurrencen, siger 
Klaus Nissen.

Omkring 6000 branchefolk be-
søgte E&H i juni 2018. Til Skills 
har man ved de seneste udga-
ver haft omkring 50.000 primært 
unge gæster, så der bliver rig mu-
lighed for at ramme den helt rigti-
ge målgruppe.

- Der kommer en masse skole-

klasser, og det er allerede dér, at 
man skal ind og påvirke dem i for-
hold til uddannelsesvalg. På sin 
vis laver vi en endnu mere mål-
rettet indsats ved at være med på 
Skills, siger Klaus Nissen.

Skills 2020 foregår som nævnt 
i Bella Center på Amager. Kon-
kurrencen løber fra torsdag 16. 
januar til lørdag 18. januar, hvor 
én deltager er i aktion hver dag. 
Maskinleverandørerne planlæg-
ger at holde DBL hver 18. måned. 
Dermed er man igen at � nde på 
E&H til tredje udgave i 2021.

På de følgende sider kan du 
læse mere om de tre deltagere til 
DBL 2020. De udvalgte er Mikkel 
Hansen fra Stemas Køge, Mikkel 
Nielsen fra Bay Christensen og 
Jacob Risbjerg fra Hydrema Ring-
sted. De tre deltagere har ud over 
DBL også svendeprøver først i det 
nye år.

Entreprenørerne rykker ind hos Skills
Anden udgave af Danmarks bedste lærling inden 
for entreprenørmaskinmekaniker bliver en del af Skills, hvor 
tusindvis af unge lægger vejen forbi konkurrencerne i København.

Jacob Risbjerg er lærling hos Hydrema Ring-
sted. Foto: Frederik Olesen.

Mikkel Hammerlund Nielsen er lærling hos 
Bay Christensen. Foto: Frederik Olesen.

Mikkel Egebjerg Hansen er lærling hos Ste-
mas Køge. Foto: Frederik Olesen.
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