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Leverandører til den professionelle landmand:
Rengøring Staldudstyr

Stillinger

LANDBRUGETS JOBSERVICE
Tlf. 62 80 00 91 - www.lajo.dk

Et stærkt produkt til  
renovering af gulve i svine-
stalde plansilo og industri

Forhandler i Danmark
Nordic Total Byg
Industriparken 15,Skodborg 
6630 Rødding
ntb@nordictotalbyg.dk
Tlf. 74848706, mobil. 40148705

Håndværkervej 25 • 4160 Herlufmagle • www. topbeton
Ole P. Jørgensen • Tlf. 24628015 • opj@oplogistik.dk
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Ukrainske praktikanter, EU-farmassistenter.
www.ab-farms.dk / 40288060 / 0037120216718
»East-West - AB-Farms the best« - 3td decade
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Rengøring af stalde og desinfektion
Facaderengøring/tagrengøring

Mobil 21 22 79 64
Viborgs tagrengøring og malerservice

Ørrisvej 1 9500 Hobro  Tlf. 2021 3400
Jeskærvej 1 6630 Rødding  www.protectos.dk

Syrefast slidlag

Hvorfor
PROTECTOS Flydemørtel

• Syrefast
• Slidstærk
• God vedhæftning
• 1 produkt til det hele
• Attraktiv pris
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Hvorfor PROTECTOS Flydemørtel
• Syrefast • Slidstærk • God vedhæftning 
• 1 produkt til det hele
• Enkelt gør-det-selv produkt
Attraktiv pris - ring allerede i dag!
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Nedslidt beton?
Få rengøringsvenlig overfl ade og nyt slidlag på det gamle

beton med højstyrkemørtler S 105-2
Lang holdbarhed, hurtigtørrende

Let bearbejdlig, slidstærk - og økonomisk

Tlf. 86 60 18 99 - kemtek.dk

Let bearbejdlig, slidstærk - og økonomisk

Forskelligt

EXPORT AF 
SMÅGRISE

WWW.PORC-MERCATUS.DK

 Kontraktgrise
 Puljegrise Tage Vig

20 54 95 80

RINGRING
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Husdyr

Staldudstyr

Masser af maskintilbud 
www.effektivtlandbrug.dk

ANNONCER - tlf.  70 15 12 37

GSG tilbyder STALDVASK
Staldvask af alle staldtyper og industribygninger.

Kontakt Richard Nielsen på 24210670
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Få avisen 
hver dag

Bestil abonnement på 
tlf. 63 38 25 49

www.effektivtlandbrug.dk

Telefon 75 55 76 60
Mobil 40 82 56 60
www.og-special.dk
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HØJTRYKSRENSERE / RØRANLÆG
Telefon 75 55 76 60
Mobil 40 82 56 60
www.og-special.dk
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2019

Dagbladet Effektivt Landbrug 
er Agritechnicas offi cielle 

skandinaviske rejsepartner. 
I samarbejde med Thomas Birkballe 

tilbydes forskellige eventture med 
overnatning og festmiddag. 

Vi arrangerer ture til Agritechnica, 
hvor du kan opleve 23 haller, cirka 40 

hektar indendørs maskinudstilling, 
fyldt med over 500 maskin- 

og tekniknyheder, der leveres af 
2.800 udstillere fra hele verden.

Bliv del af et godt selskab!

MESSEBILLETTER
Køb din billet gennem dagbladet 
Effektivt Landbrug og spar penge 

samt undgå billetkøen. 

Alle typer af billetter er tilgængelige.

Se mere på www.effektivtlandbrug.dk 
under fanen »Agritechnica 2019«

Skal du til 
Agritechnica 2019? 
d. 10. - 16. november i Hannover

Læs mere og køb din tur på 
www.effektivtlandbrug.dk 

under fanen Agritechnica 2019
Husk at sætte kryds i kalenderen til din Agritechnica-tur!

Med venlig hilsen

Husk at sætte kryds i kalenderen til din Agritechnica-tur!�
Agritechnica - Vær den del af et godt selskab - 6 x 360.indd   2 14-05-2019   11:27:57

A/S Ovethi Dansk Dæk Service kan på  
fredag markere flere mærkedage i firmaets 
hovedafdeling i Gelsted på Vestfyn.

AF ANDERS KURT 
SIMONSEN

Der er lagt op til stor festi- 
vitas, som sikkert vil blive hu-
sket længe, når en af sværvæg-
terne i den danske dækbran-
che, Ovethi Dansk Dæk Service, 
på fredag, den 21. juni klokken 
12 til 16, holder reception og 
åbent hus i et festtelt i firmaets 
hovedafdeling i Gelsted.

Baggrunden er virksom-
hedens markering af en lang 
række mærkedage: Den nu-
værende medejer og direktør 
Preben Thinggaards 60-års ju-
bilæum og 75-års fødselsdag i 
januar i år.

Hans søn, medejer, salgschef 
for person- og varevognsdæk 
og direktør i nogle af firma-
ets selskaber, Thomas Thing-
gaards 20-års jubilæum og 
40-års fødselsdag i august. 

Ny direktør
Det er i år 65 år siden, at Preben 
Thinggaards far, Ove Sørensen, 
startede med at køre rundt til 
landmænd og sælge dæk.

Og endelig – helt aktuelt – 
bliver Thomas Thinggaard i 
forbindelse med receptionen 
på fredag udnævnt til admi-
nistrerende direktør for Ovethi 
Dansk Dæk Service.

Preben Thinggaard vil sta-
dig være beskæftiget i firmaet. 
Og han har for nogle år siden 
taget hul på fremtiden ved at 
ændre ejerforholdet, så han 
selv, sønnen Thomas og dat-
teren Marlene i dag ejer hver 
en tredjedel af firmaet.

 
Udvikling
- Samfundet er anderledes i 
dag, end da jeg startede i fir-
maet for 20 år siden. Men vi er 
i gang, fastslår Thomas. Meget 
handel foregår i dag på nettet, 
og det bliver mere fremover.

- Men det er stadig vigtigt, 
at sælgerne kommer ud og 
snakker med kunderne. Vo-
res firma har tre segmenter, 
når det gælder dæk og fælge: 
Lastvogne, landbrugsvogne og 
-maskiner samt personvogne. 
Der er forskel på de enkelte 
segmenter. For eksempel vil 
lastvognsdæk-kunder gerne 
have besøg af sælgerne, mens 
andre måske er mere til net-
handel.

- Strategien er fortsat den 
samme: Hvis vi får et godt til-
bud, siger vi tak. Målsætnin-
gen er ikke at blive større. Men 
vi vil stadig gerne have folk, 
der vil og kan klare de forskel-
lige arbejdssituationer.

Ærlighed
Både far og søn har en sports-
lig indstilling til tingene.

- Vi kan godt sige nej, hvis 
det er det fornuftigste, påpe-

ger Preben. Og vi har en inten-
tion om at fortsætte i samme 
ånd: Ærlighed overfor både 
kunder og leverandører.

- Vi står for det, vi kan. Vi ar-
bejder kun med dæk og fæl-
ge. Og hvis vi ikke lige har den 
fælg, der skal bruges, så laver 
vi den!

- I øvrigt er vi netop i gang 
med at bygge en 1.500 kva-
dratmeter stor afdeling i Kol-
ding.

Landbrug
Thomas understreger, at land-
bruget er et vigtigt område for 
Ovethi: Bedrifterne bliver stør-
re. Og traktorer, hjul og dæk 
bliver større.

- Jeg håber, at landmænde-
ne får et par gode år nu. Det 
trænger de til. De har haft det 
svært i nogle år, og det har de 
ikke fortjent.

Ovethi handler blandt andet 
også med mange af de danske 
landmænd, der har etableret 
sig i Østeuropa. Og mange af 
dem ønsker specialløsninger.

- Derfor er det vigtigt, at der 
kommer en sælger ud og ser og 
får snakket om, hvilke behov 
de har. De fælge, landmæn-
dene køber hos os – også dem, 
vi laver – maler vi, så de kan få 
dem i den farve, de vil have.

Netværk
- Vi lægger vægt på at levere 
et ordentligt produkt, siger 
Preben. Vi har døgnvagt, og 
det er vigtigt, at vi kan lave 
det hurtigt – så kunderne kan 
komme ud at køre igen. Vi har 
altid været specialister. Og i 
den forbindelse er medarbej-
derne vores vigtigste ansigt 
udadtil.

Ovethi Dansk Dæk Service 
har totalt 75 medarbejdere, 
heraf cirka 25 i hovedafdelin-
gen i Gelsted.

- Vi har 12 afdelinger i alt: en 
på Sjælland, tre på Fyn og otte 
i Jylland. Desuden har vi sam-
arbejde med mange kolleger – 
og aftaler om breakdown-ser-
vice rundt i Europa. Desuden 
møder Thomas mange folk 
på messer verden over. Han 
har et verdensomspændende 
netværk.

aks@landbrugfyn.dk 
Mobil 23 82 38 94

Mærkedage hos Ovethi
Vi arbejder kun med 

dæk og fælge. Og 
hvis vi ikke lige har 
den fælg, der skal 

bruges, så laver 
vi den! Det siger 

Preben Thinggaard 
(tv) og hans søn, 

Thomas Thinggaard, 
henholdsvis nuvæ-
rende og kommen-

de direktør for 
Ovethi Dansk Dæk 

Service. Her ved 
firmaets hovedafde-

ling i Gelsted, som 
markerer en lang 
række mærkeda-

ge med reception 
og åbent hus på 

fredag den 21. juni. 
Foto: Anders Kurt 

Simonsen

Thomas Thinggaard, ny direk-
tør.


