
 

Læs og lær om 

traktortræk 



Hvad er traktortræk? 
 

Traktortræk er en motor-sport. Din traktor skal have en stor 

motor. Din traktor skal have en stærk motor. Du skal ikke køre 

om kap. Du skal trække en slæde. På den slæde er en vægt. Det 

er en tung vægt. Den vægt kan veje fra 12 til 16 tons. Det er 

12.000 til 16.000 kilo. Du skal trække den slæde op til 100 

meter. Når du er ved start, er slæden ikke så tung at trække. 

Jo læn-ge-re du trækker, jo tung-e-re bliver slæden. Kan du 

trække 100 meter, er det et ”full pull”. 



 ja nej 
Traktortræk er en ski-sport   

Traktortræk er en motorsport   

Traktortræk er et kap-løb   

Du skal trække en slæde   

På den slæde er der en vægt, som kan veje op til 16 kilo   

På den slæde er der en vægt, som kan veje op til 16.000 kilo   

16.000 kilo er 16 tons   

Kan du trække 100 meter, er det et ”full pull”   



Traktortræk er fra USA 

 

Traktortræk blev op-fund-et i USA. Før man fik en traktor, 

var det heste, der trak en vogn på marken. I USA var der kon-

kur-ren-cer med heste, der trak en tung vogn med sten. Så fik 

man en traktor. Og nu kunne man lave kon-kur-ren-ce med en 

traktor, der trak en slæde med sten. Man havde op-fund-et 

traktortræk. Det var i 1940’erne. Traktortræk kom til Europa i 

1970’erne. Især i Danmark, Holland og Tyskland kan man lide 

traktortræk. Her holder man mange kon-kur-ren-cer. 



 ja nej 
Traktortræk er fra Danmark   

I USA var der kon-kur-ren-cer med heste, der trak en tung vogn   

De heste trak en vogn med træ   

De heste trak en vogn med sten   

Traktortræk kom til Europa i 1970’erne   

Især i Danmark, Holland og Tyskland kan man lide traktortræk   



 
En stærk motor 

 

I gamle dage kørte man traktortræk med en normal traktor. 

Men i dag vil man køre med en stærk motor i sin traktor. Man 

bygger sin motor om, så den er vir-ke-lig stærk. Man bygger 

en sær-lig maskine med op til ni V8-motorer. Det er en  

kon-kur-ren-ce-traktor. Den kan trække et tungt læs. Man vil 

have en stærk motor, så man kan lave et ”full pull”. Man vil 

trække den slæde alle 100 meter. Det er ikke let. Din slæde 

bliver mere og mere tung, når du kører. Måske kan du ikke kø-

re 100 meter, og så må din traktor stoppe.  

 



 
. 

 ja nej 
I gamle dage kørte man traktortræk med en normal traktor   

I dag vil man køre traktortræk med en normal traktor   

I dag vil man køre traktortræk med en særlig traktor   

Man kan bygge en stærk motor til sin traktor   

Et ”full pull” er 50 meter   

Et ”full pull” er 100 meter   

Du kan altid trække et ”full pull”   

Måske kan du ikke trække et ”full pull”   



 
DM i traktortræk 

 

I 2017 var der DM i traktortræk. Der er mange løb til DM i 

traktortræk. Du skal køre mod andre, som har en traktor med 

den samme motor-kraft som dig. Lasse Bjørn fik guld i trak-

tortræk i 2016. Han ville gerne have guld igen i 2017. Hans 

traktor hedder ”Lille Bjørn”. I første løb fik Lasse Bjørn ”full 

pull” og i næste løb kørte han 105,20 meter. Men Andreas 

Johnsen fik også ”full pull” i første løb, og i næste løb kørte 

han 109,02 meter. Lasse Bjørn fik sølv. Andreas Johnsen fik 

guld. Måske kan Lasse Bjørn vinde guld i 2018. 

 



 sandt falsk 

I 2017 fik Lasse Bjørn guld til DM i traktortræk   

I 2017 fik Lasse Bjørn sølv til DM i traktortræk   

I 2017 fik Andreas Johnsen guld til DM i traktortræk   

Lasse Bjørns traktor hedder ”Store Bjørn”   

Lasse Bjørns traktor hedder ”Lille Bjørn”   

Lasse Bjørn trak ”full pull” og 105,20 meter   

Du kan se et klip fra løbet  

med denne QR-kode. 



Havetraktor-træk 

 

Du kan også køre traktortræk med din have-traktor. Man skal være mindst 

8 år, hvis man vil køre havetraktor-træk. Ved DM i traktortræk kan en 

motor have op til 6000 hestekræfter. Men ikke til havetraktor-træk.   De 

voksne har en motor på 300-400 hestekræfter. De små havetraktorer, 

som køres af børn, har op til 120 hestekræfter. Når du kører havetraktor

-træk kan din slæde veje op til 1,5 tons. Det er 1500 kilo. Du må bygge 

en stærk motor til din havetraktor, når du skal trække 1500 kilo.  



 sandt falsk 

Du kan ikke køre DM i havetraktortræk   

Din motor må højst have 6000 hestekræfter til havetrak-

tortræk 

  

De voksne kører med en motor på 3-400 hestekræfter   

Børn kører med en motor på 10000 hestekræfter   

Børn kører med en motor på 120 hestekræfter   

Du kan trække op til 1,5 tons til havetraktortræk   



Benzin 

 

En havetraktor kan måske køre 7 kilometer på en liter benzin. 

Men en havetraktor, som du skal bruge til havetraktor-træk 

kører ikke langt på en liter benzin. På en havetraktor til have-

traktor-træk kan du kun have en liter benzin. Og fordi du har 

bygget din motor om, så den bliver stærk, så kan den ikke køre 

langt. Den kan måske kun køre 150 meter på en liter benzin. 

Og en liter benzin koster 75 kroner.  

 

 



 sandt falsk 

En havetraktor kan køre 150 meter på en liter benzin   

En havetraktor kan måske køre 7 kilometer på en liter benzin   

En havetraktor til træk kan køre langt på en liter benzin   

En havetraktor til træk kan køre 150 meter på en liter   

Benzin til en havetraktor til træk er bil-ligt   

Benzin til en havetraktor til træk er dyrt   


