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Super Dæk Service er hele Danmarks autoværksted og dækcenter. Med 59  autoværksteder 

og dækcentre fordelt over hele landet er Super Dæk Service i dag en af Danmarks største 

dæk- og autoværkstedskæder. SDS betjener både private, virksomheder, industrien og 

landbruget. Visionen er at være branchens bedste, og den vision nås gennem en kultur med 

fokus på hastighed, købmandsskab og kvalitet.

- Der var stor begejstring at spore blandt 

gæsterne, og vi har fået rigtig mange 

positive tilbagemeldinger. Vi havde 28 

brancherelaterede udstillere, og gæster-

ne havde alle relation til vognmandsbran-

chen. Dermed blev det en dag med stort 

fagligt indhold, og det har afgørende 

betydning, når vognmanden skal rive en 

dag ud af en ellers travl kalender, siger 

Peter Skriver, Salg og Eftermarkedschef 

hos Super Dæk Service.

Det Vilde Ræs var en Inspirationsdag 

med stort ”I”. Udstillerne repræsente-

rede alt fra arbejdstøj til lastvognsleve-

randører, og der blev i løbet af dagen 

arrangeret rundvisninger hos Nordisk 

Dæk Import, som var de fysiske rammer 

om arrangementet. Gæsterne fik blandt 

andet indblik i produktionen af regummi-

erede lastvognsdæk hos Euroband samt 

fælgproduktion. Man kunne møde færd-

selspolitiet under meget afslappede for-

hold, Falck demonstrerede, hvordan man 

kan få en væltet lastbil på ret køl, og det 

vakte stor begejstring, da det blev testet, 

hvor længe en gammel Mitsubishi kunne 

køre – uden motorolie!

Vognmændene blev beværtet med mor-

genmad og frokost på ”rastepladsen” 

til tonerne fra et friskt countryband, og 

der blev udloddet præmier i form af last-

vognsdæk til en værdi af 25.000 kroner 

på Super Dæk Service standen.

- Det Vilde Ræs blev en branchedag un-

der afslappede former, hvor der blev net-

værket på livet løs blandt kollegaerne i 

en spændende branche. Og jeg tør godt 

love, at arrangementet ikke bliver det sid-

ste af sin slags hos os, siger Peter Skriver.

For yderligere oplysninger kontakt

Peter Skriver, Super Dæk Service,

mobil 5164 4900.

De flere end 200 gæster fra vognmandsbranchen, som lørdag d. 3. september deltog i ”Det Vilde Ræs”

i Brørup, fik masser af inspiration med hjem efter en dag fyldt med brancherelaterede begivenheder.

Inspirationsdagen var en gave til branchen fra ITD (brancheorganisation for den danske vejgodstransport) 

og Ribe Amts Vognmandsforening, som arrangerede dagen i samarbejde med Super Dæk Service.

OVER 200 VOGNMÆND
TIL VILDT RÆS I BRØRUP


