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1. Pløjeteknik
1.1 Opfuring/flækning:
Af hensyn til fuld gennemskæring foretages først en såkaldt flækning (flækket fure). Denne kastes derefter
sammen, for at undgå at opfuringen bliver væsentligt højere end det øvrige pløjede tages disse furer i mindre dybder.
1.1.1 2-furede plove:
Ved første træk i flækningen tages kun fure med bageste plov, idet ploven kæntres ca. det halve af normal
pløjedybde. Rulleskæret sænkes til fuld dybde og stilles 3-5 cm mod land. Ved andet træk i flækningen køres
traktoren tilbage således man kører nogenlunde i de forrige hjulspor. Ploven stilles vandret med kæntringsspindel. Rulleskæret på bageste plov stilles ind til landsiden i normal stilling. Tag nu fuld fure i ca. halv dybde
med forreste plov, mens bageste plov skræller i bunden af første fure, så flækningen er gennemskåret i hele
sin bredde.
1.2 Sammenkast:
Ved første træk i sammenkastet kører traktoren med højre hjulpar til venstre i flækningen. Bageste plov skal
arbejde i ca. trekvart dybde, og ploven stiller man med kæntringsspindel, således at den lægger begge furer
lige højt uden at fylde hele flækningen. Når du vil lukke sammenkastet godt, skal afstanden fra furekanten i
flækningen til første fure i sammenkastet være det samme som et plov-legemes bredde. Forreste rulleskær
stiller man i næsten fuld dybde og det bageste i normal dybde. Forplovene bruger man men med forsigtighed
på forreste plov. I næste træk gør man sammenkastet færdigt, det skal fremtræde uden høj ryg, men alligevel med rigelig muld. Traktorens højre hjulpar kører i flækningen, og bageste plov skal arbejde i næsten
normal dybde. Furerne skal være lige høje, og en jævn lukning mod furerne i foregående træk regulerer man
ved at vælge en passende bredde af forreste fure. Metoden for sammenkast lukket med fire synlige furer, er
bedst egnet i stiv jord og i særdeleshed, når man pløjer grønjord. Pløjer man i løs jord, kan man med stor
fordel lave et sammenkast med tre synlige furer, som lukker mere ensartet. Ved første træk i sammenkastet
kører man med højre hjulpar i midten af flækningen, således at forreste plov kun tager 6-10 cm af den vendte fure fra flækningen, og lægger dette som underlag for mulden fra bageste fure. Bageste plov skal gå i ca.
¾ pløjedybde. Her gælder det om, at afstanden fra furen fra bageste plov og til modsatte furekant ikke er
mindre end et plovlegemes bredde. I næste træk gør man sammenkastet færdigt.
1.3 Afpløjning:
Forudsætningen for en veludført afpløjning er, at de to furer i udkastet er parallelle, og at ageren mod slutningen har en bredde, der svarer til et ulige fureantal af den anvendte plovstørrelse. Ulige fure antal ved to
furet plove, og ved flere furet plove skal stykket svarer til plovens arbejdsbredde minus en fure. Man skal i
god tid begynde at måle agerbredde og evt. rette af. Det skal for 2- og 3-furede plove være afsluttet, når der
er 5 furebredder tilbage.
1.3.1 2-furede plove.
Når der er 5 furebredder tilbage, kæntrer man ploven noget til højre, og bageste plov stiller man til at arbejde
i halv dybde eller lidt mindre. Rulleskær og forplov sænker man på bageste plov. Omhyggelige indstillinger
er meget afgørende i dette træk. Der må nu højest være tre furebredder tilbage og gerne ca. fem cm mindre.
Ved næste træk sal traktoren køre med hjulene i hver sin fure, og det er vigtigt, at hjulafstanden, 3 furebredder + 5-7,5 cm, er korrekt.
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Rulleskær og forplov på bageste plov hæver man til normal stilling, og ploven er indstillet til at tage to furer i
normal pløjedybde. Tilbage er en upløjet fure - der gerne må være ca. fem cm smallere end normal pløjebredde – samt en fure fra foregående træk, der kun er pløjet i halv dybde. Sidste træk pløjer man i samme
retning som det næstsidste. Forreste plov tager den sidste hele fure, og den bageste plov tager den halvt
pløjede fure, muldfuren. Begge plove skal arbejde i normal dybde. Afpløjningen skal fremtræde snorlige,
smal og med ren furebund. Overgangen til det øvrige pløjede skal være jævn, men med rigelig muld i de
sidste fure, således at afpløjningen er let at jævne.

2. Generelle regler for konkurrencepløjning
2.1. Endelig afgørelse
2.1.1.
Et hvilket som helst spørgsmål, der måtte opstå, og som der ikke er taget højde for i nærværende regler, vil
blive afgjort endeligt og bindende af dommerleder.
2.1.2.
Stævneleder/overdommer kan indkalde regeludvalget (repræsentant fra hver af deltagende veteranklubber),
såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål.

2.2 Plove
2.2.1.
Det er op til hver veteranklub og deltagere, at dokumentere at traktor og plov + udstyr er fra ”1.1.1960 til
31.12.1977”. Ploven skal være 2 eller 3 furet. Bugseret plove kan ikke benyttes. Sliddele f.eks. plovskær/muldplader kan dog være af nyere dato. Skal dog være af samme type som de originale. Ved DM skal
man anvende samme traktor og plov, som man har anvendt ved kvalifikationsstævnet.
2.2.2.
Oversigt over plovfabrikanter, godkendte og ikke godkendte plove samt godkendte og ikke godkendte underplove og muldplader.
For alle nedenstående plovtyper gælder, at arbejdsbredden ikke må være 13 tommer, hvorimod 12, 14 og 16
tommer er tilladt.
SKJOLD
Godkendt

IKKE godkendt

Plove
Eminent
Garant
Gesandt

Variant
Format SP
Markandt Lift
Bugseret plove
Skjold/Kongskilde

Underplove, muldplader
T 53
T 66, T 69
T 72 med udskiftelig brystplade
T 77
NM
Gesandt: Mejsel/alm. skær, bølgeskær.
T 83, T 88, T 85
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FRAUGDE
Godkendt

IKKE godkendte

Plove
HF
HU
UN
FF
System (Automat)
Super (Firkantet ramme, med og uden
spiraludløser)

Underplove, muldplader
EM
FK
FS
FA
CAX
FKA
MS
CA

Super Variomat I & II
Bugseret plove

GS, 308 med kilespids, 208

FISKARS
Godkendte

IKKE godkendte

Plove
Plov-69 Kyntäjä
ASLAK, Stenudløser
Agromat, Fjederudløser
Agrosta , ½ automatisk udløser
Agosta, Fast ramme

Underplove/muldplader
L
KH
KHN

Agromat, AT
Agrosta, AA
PFK 214
Bugseret plove
Agrolux

KHS
FK
CC
FC

Plove
Sefyr, udløsertype A, B og C
Plovtype S (Firkantet ramme), udløsertype
A, B og C
PF (Fast ramme)

Underplove/muldplader
SM / SML
U
MPS
Brage 16 tommer
SR

Plovetyper med lige/vandret bæreaksel (ej
forkrøbbet)
Bugseret plove
Överum/Kongskilde

V
XL

ÖVERUM
Godkendte

IKKE godkendte
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KVERNELAND
Godkendte

IKKE godkendte

Plove
Hydrein MA
Hydrein Rørplov
Hydrein MD Rørplov ½ auto reset
Hydrein MI Stenomat med bladfejderudløser
Hydrein M Rørplov med ny model tårn,
uden aflang hul i tårn 1.1.1977.
A plov (Firkantet ramme) med bladfjederudløser, uden aflang hul i tårn 1.1.1977.

Underplove/muldplader
Hydrein muldplade fra 1960 til 1965
Hydrein muldplade fra 1965 til 1975
Krop 3, fra 1.1.1975
MW 14 – 16 tommer, special (kaldet
Finske muldplader)

MB (Hydrein MA i konkurrenceplov)
ME (Hydrein konkurrenceplov)
MZ (Hydrein Rørplov med ny model tårn
med aflang hul i tårn)
A plov (Firkantet ramme) med bladfjederudløser ny model med aflang hul i tårn
1.1.1978
AD (Variomat)
AB (Variomat)
Flad bæreaksel på alle typer KV-plove
Bugseret plove

Krop 6, 8, 9, 13 og 25.

LANGESKOV
Alle modeller er godkendt, dog ikke bugseret plove.

BOVLUND
Alle modeller er godkendt, dog ikke bugseret plove.

KYLLINGESTAD
Alle modeller er godkendt, også plove solgt af IH/Danmark, dog ikke bugseret plove.

2.2.3.
Udenlandske fabrikerede plove og underplove må anvendes, hvis de fremgår af punkt 2.2.2. og overholder
alderskriteriet ”1.1.1960 til 31.12.1977”. Alle plove med stilbar plovfod (underplov) er tilladt.
2.2.4.
Plovene kan være udstyret med rulleskær og halmskræller. Ploven skal være udstyret med forplove på hvert
plovlegeme. Plovens landsider skal have original længde. Det er tilladt at benytte roterende furehjul og slidstykke/hæl på landsiden. Det er ikke tilladt at modificere rulleskær, plovskær eller benytte omvendt rulleskær.
Landsideknive må ikke benyttes. På Kverneland Hydrein, MA og Rørplov er det tilladt at montere forplove på
bøjle, der skal være fastgjort på rulleskær. Det er ikke tilladt at modificere plovens originale fastmonteret
landhjul.
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2.2.5.
Der må være både originale og uoriginale vægtklodser på plovene.
2.2.6.
Furestrygere: Skal være originale og fra perioden 1.1.1960 til 31.12.1977. Todelt furestrygere er ikke tilladt.
Dog er Skjold Gesandt todelt furestrygere tilladt (originalnummer P4-21SG12-14).
2.2.7.
Yderligere udstyr, der manipulerer den pløjede fure eller flækningen, efter det har forladt muldpladen, er ikke
tilladt.
2.2.8.
Markører, sigtepind og lignende udstyr på traktoren er ikke tilladt.
2.2.9.
Knæk topstang eller teleskop topstang er tilladt. Kæde som topstang er ikke tilladt. Kip håndtag i højre og
venstre spindel er ikke tilladt. Hydraulisk topstang og spindel er ikke tilladt, ligesom hydraulik på ploven heller ikke er tilladt. Det er tilladt at hæve eller sænke plovens åse under pløjningen.
2.2.10.
Tvillinghjul er tilladt.
2.2.11.
Plovene skal være med original bæreaksel.

2.3. Typer af pløjejord
2.3.1.
Der pløjes på jord, der er så ensartet som muligt.
2.4. Afsætning af pløjestykker
2.4.1.
Ved opmåling af pløjestykker bør det tilstræbes at forager er 8-10 m ved liftplove og vekselplov. Bugserede
plove skal bruge 15 m at vende på.
2.4.2.
Markeringsfuren skal lægge (pløjes) så den ligger væk fra pløjestykket.
Markeringsfuren kan fjernes af arrangør inden konkurrencen, ellers må den gerne fjernes af pløjeren i
pauser.
2.4.3.
Areal af pløjestykke for Classic plove:
2.4.3.1.
Pløjestykkets størrelse for to furede plove er 100 m lange og 15 m brede. For en furede plove 100 m lange
og 8 m brede. For tre furede plove 100 m lange og 20 m brede.
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2.5. Pløjetid
2.5.1.
Flækningen - åbningsfuren. Den tilladte tid for en fuldstændig færdig flækning/åbningsfure er 20 minutter.
2.5.2.
Pause. Når man er færdig med flækningen/ åbningsfuren, vil al pløjning stoppe i mindst 30 minutter, mens
dommerne arbejder med bedømmelserne.
2.5.3.
Resten af pløjningen. Den tilladte tid for at gøre pløjningen helt færdig er nu 2 timer og 40 minutter; dvs. en
total pløjetid på 3 timer.
2.5.4.
Ekstra tid - overtid. Det kan en pløjer bede om, hvis noget går i stykker på ploven eller traktoren, eller hvis
andre uforudsete ting indtræffer, som hverken pløjeren eller dommerlederen har indflydelse på. Ligeledes
kan man bede omventetid, hvis man ikke kan starte sit udkast, fordi naboen ikke er færdig med sit sammenkast. I disse tilfælde skal pløjeren straks kontakte en dommer eller dybdemåler, der så meddeler det videre til
dommerlederen. Der må IKKE justeres på ploven i ventetiden. I tilfælde af en mekanisk skade, hvor en
pløjer er nødt til at forlade pløjemarken for at få reparationen udført, skal dommerlederen godkende, at reparationen bliver udført. Den totale maksimale tilladte tid for reparationer, uanset hvor alvorlig skaden er, der
kan tildeles en pløjer, er en time for hvert pløjestykke. Imidlertid kan dommerlederen suverænt
beslutte, at den tilladte tid bliver mindre end en time. Det er ikke tilladt at skifte traktor under stævnet, ej heller i tilfælde af motorstop eller lignende. Hvis en skade indtræffer før pløjeren har påbegyndt sit udkast,
kan nabopløjeren anmode dommerlederen om at få lov til at opsætte landmålerstokke, hvorefter pløjeren må
påbegynde sit “eget” udkast efter maksimalt 20 minutters forløb.

2.6. Furestørrelse
2.6.1.
Minimum og maksimal pløjedybde. Den normale pløjedybde for Classic plove er 20 cm. Pløjelederen/pløjeværten kan anbefale en anden pløjedybde. Hvis det sker, skal der gøres tydeligt opmærksom herpå.
2.6.2.
Dybdeområde. Forskellen på min. og max dybde er +/- 2 cm, hvis ikke andet er oplyst.
2.6.3.
Ændring af pløjedybde. Dybden og/eller dybdevariationen vil enten blive godkendt eller ændret af dommerlederen, efter at man har haft mulighed for at genvurdere jordforholdene og konsulteret pløjeleder/pløjevært.

2.7. Forseelser – fradrag af point
2.7.1.
Enhver pløjer, der gør sig skyldig i hvilken som helst af følgende forseelser, vil modtage en advarsel og kan
blive tildelt strafpoint af dommerlederen. For enhver efterfølgende forseelse vil der blive tildelt strafpoint.
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2.7.2.
Forseelser, der vil udløse strafpoints er:
2.7.2.1.
Manipulering af furerne med hænder, redskaber, fødder eller på anden måde.
2.7.2.2.
“Tromling” af pløjestykket i og omkring flækning/åbningsfure og ved start og slut af furerne for at pynte på
“orden ved enderne” - med traktorhjulene, undtagen hvor traktorhjulene normalt vil befinde sig under pløjningen.
2.7.2.3.
Brug af ekstraudstyr, der manipulerer furerne eller flækningerne, efter furen har forladt muldpladerne/furestrygerne.
2.7.2.4.
At afmontere et plovlegeme.
2.7.2.5.
Afmontering af skær, forplove eller rulleskær under pløjningen. Forplove må dog godt afmonteres under
flækningen, sammenkast og i afslutningen. Skærene må afmonteres under flækningen.
2.7.2.6.
Brug af mere end 3 landmålerstokke.
2.7.2.7.
Ukorrekt opstilling af landmålerstokke vil medføre strafpoint.
2.7.2.8.
Modtagelse af hjælp via tegn, samtale, radiokontakt, mobiltelefon eller på andre måder er ikke tilladt. Mobiltelefonen skal være slukket under konkurrencen.
2.7.2.9.
Uautoriseret øvelsespløjning hos pløjeværten er ikke tilladt.
2.7.2.10.
Uforskammet opførsel mod officials før eller under pløjningen.
2.7.2.11.
Manipulering / hånd- og fodpyntning af furerne. Pløjerne skal stige af traktoren på den upløjede side, når det
overhovedet er muligt.
2.7.2.12.
Overtrædelse af sikkerhedsbestemmelser / færdselsloven.
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2.7.3.
Strafpoint skal være fra 1 til 10 point for hver forseelse.
2.7.3.1.
Gentagne overtrædelser af regler og påbud kan føre til diskvalifikation efter afgørelse af dommerleder.
2.7.4.
Følgende forseelser vil medføre faste fradrag:
2.7.4.1.
For sent færdig med flækning: 1 point fradrag for hvert påbegyndt minut.
2.7.4.2.
For sent færdig med pløjningen: 1 point fradrag for hvert påbegyndt minut.
2.7.5.1.
Classic pløjning: 5 point fradrag, hvis slutfuren er pløjet til forkert side.
2.7.5.2.
Det er tilladt for pløjeren selv at fjerne plantemateriale inden start flækning samt i pausen mellem flækning og
sammenkast. Der må ikke fjernes plantemateriale under pløjningen: 3 point fradrag.
2.7.5.3.
Fradrag for andre overtrædelser vil blive afmålt af dommerlederen.
2.7.5.4.
Alle fradrag vil formelt blive foretaget af dommerlederen og dommerholdene ved afslutningen af pløjningen.

2.8. Dybdemålinger
2.8.1.
Classic plov:
2.8.1.1.
Dybden skal være opnået fra den 6. fure målt fra midten af sammenkastet og skal fastholdes indtil de sidste
6 furer. Pløjere skal dog altid have pløjet mindst 2 træk ved sit sammenkast eller havemindst 2 træk tilbage
ved sin afslutning, før dybden måles.
2.8.1.2.
Dybden vil blive målt 9 gange i 3 afdelinger med 3 målinger i hver, hos hver pløjer. Første afdeling af målinger vil ske fra den 6. fure, anden afdeling af målinger vil blive taget midt i pløjestykket, og sidste afdeling af
målinger vil blive taget, før de sidste 6 furer bliver pløjet.
2.8.2.
Målestederne vælges tilfældigt, og de 3 målinger tages i samme fure med mindst 15 m afstand. Der må ikke
måles i de første 2 m fra markeringsfuren.
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2.8.3.
Dybden bedømmes som gennemsnittet af hver afdeling af målinger.

2.8.4.
Hvis første afdeling af målinger ikke er i overensstemmelse med den krævede pløjedybde, skal måleholdet
orientere pløjeren om, at dybden ikke er i overensstemmelse med den krævede maksimum- eller minimumsdybde.
2.8.5.
Fradrag. 0,5 point vil blive fratrukket for hver 0,5 cm, pløjningen ligger over eller under det tilladte maksimum- eller minimumsdybde, beregnet for hver afdeling af målinger. 5 points vil blive fratrukket, hvis dybden
er mere end 2,50 cm over eller under det tilladte.

2.9. Point lighed
2.9.1.
Hvis der opstår pointlighed mellem to eller flere pløjere, må deres placeringer afgøres på følgende måde:
Den pløjer som har højeste point i furens retning placeres bedst. Er der stadig pointlighed, tæller dækning af
plantemateriale, dernæst furernes ensartethed.

3. Classic plove, vejledning og regler
3.1. Afsætning af sigtelinje til flækning
3.1.1.
Der må kun bruges 3 landmålerstokke. Skal placeres i eget pløjefelt.
3.1.2.
Man må ikke bruge nummerpæle, hjælpelinjer, fodaftryk, sten eller noget som helst andet end de 3 landmålerstokke.
3.1.3.
Pløjerne må få hjælp til at placere og fjerne landmålerstokkene. Ingen anden hjælp må modtages under
pløjningen. En medhjælper, som skal fjernelandmålerstokkene, må ikke befinde sig på siden af eller bag ved
traktoren. Hjælperen skal befinde sig foran forakslen på traktoren.
3.1.4.
Alle veteranpløjere, der deltager i Danmarksmesterskabet i pløjning, skal selv medbringe tre landmålerstokke. Hver pløjer må have 3 stokke med på pløjefeltet. De skal være lige lange og tykke alle 3. De må males i
hvilken som helst farver (hver stok må have sin egen farve, hvis pløjeren ønsker det ).
Der må ikke være nogen form for elektronik eller lys indbygget i landmålerstokkene. Landmålerstokkene må
være lavet af et hvilket som helst materiale.
Ved tvivlspørgsmål skal de godkendes af pløjelederen.
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3.2. Flækningen
3.2.1.
Der skal foretages en flækning som åbningsfure.
3.2.2.
Flækningsfurerne skal vendes ud, så der ikke efterlades jord i midten af flækningen, der ikke er flyttet (gennemskåret).
3.2.3.
Tilladt tid til at gøre flækningen færdig: 20 min.
3.3. Pløjemetode
3.3.1.
Det er tilladt at køre et ekstra træk, for at lave et oplæg til sammenkastet. Der må ikke køres på flækningen
med traktorens hjul.

2-furede plove: Efter at have pløjet 3 omgange - sammenkastet – begynder man på udkastet mod naboen
med det næste, højere nummer.
3.3.2.
3-furede plove: Efter at have pløjet 2 omgange -sammenkastet - begynder man på udkastet mod naboen
med det næste, højere nummer.
3.3.3.
Det første og andet træk mod naboen vil blive betragtet som opretningsfurer og vil ikke blive bedømt, hvis
naboens furer er meget skæve og under normalstandard. Alligevel kræves det, at alle furer er vendt, og at al
græs, stub og ukrudt er nedpløjet i disse to første træk mod naboen. Hvis ikke, vil disse 2 træk blive erklæret
for fejlpløjede og vil blive bedømt derefter. Man må heller ikke køre på eller beskadige naboens pløjning,
undtagen under helt ekstreme omstændigheder, og da kun efter indhentet tilladelse fra dommerleder.
3.3.4.
Afslutningen består af de sidste 12 furer.
3.3.5.
Slutfuren skal pløjes mod eget sammenkast.
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3.3.6.
Kun ét traktorhjulspor er tilladt ved afslutningen. Et hvilket som helst andet traktorhjulspor på pløjestykket er
en fejl og vil blive bedømt i overensstemmelse hermed.
3.3.7.
Tomkørsler (max. 2 stk.) til modsat ende er tilladt, men det må ikke foregå på pløjestykket. Man skal køre
uden om.
3.3.8
Endt pløjning signaleres med rød lampe eller rødt flag. Herefter skal traktor/plov parkeres foran eget pløjestykke. Traktor må ikke fjernes før overdommer har kontrolleret pløjestykket for ekstra spor, ej heller selvom
den officielle pløjetid er udløbet.

4. Sikkerhedsbestemmelser
Det drejer sig om at forebygge alle ulykker, navnlig sådanne, som involverer personskader, men også skader på materiel og ejendom. Til stævner skal stævneleder sikre, at følgende procedurer bliver gennemført og
overholdt:
Foruden de danske sikkerhedsregler skal følgende punkter overholdes:
4.1.
Der tillades ingen passagerer på traktor eller plov.
4.2.
Sikkerhedsbriller, beskyttelsespåklædning og handsker skal benyttes, når der skæres, skærpes og slibes.
4.3.
Øjenbeskyttelsesskærm skal bruges ved svejsning, og svejsekabine anbefales.
4.4.
De skarpe skær på opretstående rulleskær skal afskærmes. De skal altid lægges
fladt ned på jorden, når de ikke er monteret på ploven.
4.5.
Ploven skal afstøttes solidt, når der arbejdes under den.
4.6.
Tvillinghjul skal altid lægges fladt ned på jorden. Pløjeren må ikke modtage hjælp under konkurrencen til afeller påmontering af hjul.
4.7.
Ordrer fra pløjelederen SKAL ADLYDES!
4.8.
Sørg for, at køreramper til lastbiler og trailere mv. er i orden.
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Hvis sikkerhedsreglerne ikke overholdes, skal der først udstedes en advarsel, og hvis det ikke adlydes tildeles strafpoint eller bortvisning.
Tag forholdsregler og forebyg ulykker!
Sikkerhedsforskrifterne SKAL overholdes!
Ulykker sker ikke bare! De har altid en årsag!
Nærværende regler vil blive afgjort endeligt og bindende af dommerleder.
4.9.
Kørekørt skal forevises på forlangende.

5. Bedømmelsesvejledning for Classic pløjning 2015

Pointsystem for standardplov
5.1. Flækning
5.2. Sammenkast (lukket, plantedækning, hjulspor).
5.3. Sammenkast (højde, ensartet, overgang, såbed).
5.4. Dækning af plantemateriale
5.5. Furens pakning, sammenhæng og tilslutning
5.6. Furens vending, jord tilgængelig for såbed
5.7. Furens ensartethed
5.8. Afpløjning renhed og dækning af plantemateriale
5.9. Slutfuren dybde, bredde, overgang og placering
5.10. Orden ved enderne
5.11. Retning i: Flækning, sammenkast, pløjefelt, afslutning
5.12. Generel bedømmelse
Total

10 point
10 point
10 point
10 point
10 point
10 point
10 point
10 point
10 point
10 point
20 point
10 point
130 point

5.1. Flækning
Pløjerne skal udføre flækning, før pløjningen starter. 2 og 1 furede plove kører 1. omgang og stopper. 3 og
flere furede plove kører 1. træk og stopper. Det er vigtigt, at flækningen er rolig og ensartet i agerens fulde
længde dvs. at der også er ensartet mængde af muld pløjet op i flækningen. Ellers er det op til pløjerne selv,
hvordan flækningen ser ud. Flækningen kan være: Symmetrisk / asymmetrisk +/- vold i midten
Uensartet dybde på tværs. Der må ingen løs jord eller plantemateriale være i bunden af flækningen. Det
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betragtes også som fejl, hvis der er synligt plantemateriale mellem flækningens bund og den vendte fure.
Flækningen skal se naturlig ud og ikke være mast ud af for megen brug af furestryger eller bevidst være kørt
på med traktorhjul/ dybdehjul. Flækningen skal være gennemskåret i hele bredden og hele længden fra markeringsfure til markeringsfure. Gennemskæringen kan også være ok, selvom det f.eks. er muldpladen, der
skraber mulden til side. Dommeren skal dog se godt efter rødder, der ikke er skåret/revet over. Vejledende
fradrag for manglende gennemskæring, der fradrages den ellers vurderede pointgivning:
- Lille sted - 1 point
- Stor sted / første dybe spor - 2 point
- Flere sprøjtespor - 3 point
- Flere steder foruden sprøjtespor - 4-5 point
- Maksimum point: 10 point
5.2. Sammenkast (lukket, plantedækning, hjulspor)
Pløjerne vælger selv, hvor mange synlige furer der er i sammenkastet:
2 furede plove: 11 eller 12 furer i sammenkastet
Flere furede plove: 6 x fureantal minus op til 2 furer
Alt land skal gennemskæres, og de første furer skal lukkes tæt sammen uden huller eller fordybninger. Der
må godt være en V-markering i midten, bare den er godt lukket med god plantedækning. Det kontrolleres
også, at sammenkastet er stabilt og ikke bare er en tynd fure, der kan trædes igennem. Alt plantemateriale
skal være nedpløjet. Her skal selve sammenkastet vurderes. For 1- furede og 2- furede plove, er det de første tre omgange, for 3-furede og fler-furede plove, er det de første to omgange, der indgår i vurderingen.
Hvis der er traktorhjulspor i sammenkastet, skal det reducere point tildelingen. Hvis en pløjer, pløjer flere
træk omkring sammenkast giver det 1 strafpoint. Hvis en pløjer, pløjer færre træk omkring sammenkast end
de skal, giver det 3 strafpoint. Maksimum point: 10 point
5.3. Sammenkast (højde, ensartet, overgang, såbed)
Alle sammenkastningsfurer skal være ensartede, symmetriske og have samme højde som resten af pløjefeltet. Overgangen fra første fure til det øvrige pløjede skal være jævn med ensartet furelægning til begge sider. Skal være med godt muldlag forberedt til såbed. Overdreven brug af furerstrygere vil ofte medføre
uensartet fure i sammenkastet. Maksimum point: 10 point
5.4. Dækning af plantemateriale
Bedømmes kun på udkastet (fra sammenkastningsfurerne til afslutningsfurerne). De første/sidste 2 meter af
ageren bedømmes ikke (bedømmes under orden ved ender).
Forplove skal benyttes. Alt plantemateriale skal være fuldstændig nedpløjet. Alle rødder skal være skåret eller revet over. Løse stubbe, græs- og halmstumper, der falder eller blæser oven på furen, er
ikke så alvorlig en fejl, som plantemateriale med rodnet, der ikke er nedpløjet. Det dog en fejl, der skal give
fradrag i point. Maksimum point: 10 point
Det kontrolleres, at der ikke er kørt på naboens felt, og at de første furer mod naboen er gennempløjet. Hvis
der sker fejl, skal dommeren meddele det til dommerlederen.
5.5. Furens pakning, sammenhæng og tilslutning
Bedømmes kun på udkastet (fra sammenkastningsfurerne til afslutningsfurerne). De første/sidste 2 meter af
ageren bedømmes ikke (bedømmes under orden ved ender). Furerne skal være godt vendt samt ligge fast
og tæt op ad hinanden uden huller imellem. De enkelte furer skal være konstante og rolige uden huller og
revner. Furerne skal være så godt pakkede som mulig og faste at gå på. Hvis der er traktorhjulspor i pløjefeltet, skal det reducere point tildelingen. Hvis der sker fejl, skal det meddeles dommerleder. Maksimum point:
10 point
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5.6. Furens vending, jord tilgængelig for såbed
Bedømmes kun på udkastet (fra sammenkastningsfurerne til afslutningsfurerne). De første/sidste 2 meter af
ageren bedømmes ikke (bedømmes under orden ved ender). Furerne må ikke stå på kant, men skal være
godt vendt, således at der er masser af jord til rådighed for det efterfølgende såbed. Under den efterfølgende
opharvning må der ikke være risiko for at rykke plantemateriale op. Maksimum point: 10 point.
5.7. Furens ensartethed
Bedømmes kun på udkastet (fra sammenkastningsfurerne til afslutningsfurerne). De første/sidste 2 meter af
ageren bedømmes ikke. (bedømmes under orden ved ender). Furerne skal være lige høje og lige brede
samt have samme udseende i hele bredden og hele længden af pløjestykket. Ingen gentagende fejl for hvert
træk (parfurer). Maksimum point: 10 point.
5.8. Afpløjning renhed og dækning af plantemateriale
Afpløjningen består af de sidste 12 fure, 6 på hver side. Ingen løs jord eller plantemateriale i afslutningsfuren. Dækning af plantemateriale i afpløjningen. Maksimum point: 10 point
Kontrollér, at slutfuren ligger mod eget sammenkast, hvis den ikke gør dette fratrækkes 5 point. Hvis der sker
fejl, skal dommeren meddele det til dommerlederen.
5.9. Slutfurens dybde, bredde, overgang og placering
Slutfuren ønskes så smal som muligt. Det ønskes at de sidste fure til begge sider er ensartet og ser naturlige
ud som resten af pløjefeltet. Hvis de sidste fure er ”mast” for langt ud/op vil afpløjningen blive for bred.
Dybden ønskes så tæt på normal pløjedybde som mulig. Slutfurens placering, - ingen trappetrin og ingen
fidus afpløjning. Trappetrin: Det kontrolleres, at der ikke står noget af grundfuren tilbage. Ved grønjord og
stiv lerjord vil der altid være en kant tilbage under den vendte grundfure, men hvis den ikke kan ses fra
forageren, set lige for, er placeringen korrekt.
Fidus afpløjning: Det kontrolleres ved at vurdere, om grundfuren er i fuld bredde og har en naturlig facon ned
til slutfuren. Der skal være en jævn overgang mellem slutfuren og det øvrige pløjede med samme pløjestil til
sidste fure. Herunder kontrolleres det også, om traktorspor er i naturlig højde, og at det er placeret parallelt
med furerne. Kun ét traktorspor i det pløjede er tilladt. Små mærker fra forhjul, der ikke ses
tydeligt fra forageren, betragtes ikke som fejl. Hvis flere spor fratrækkes 5 point. For 1-furede plove, må der
dog være max. 2 hjulspor, og alt skal være gennempløjet, derudover fratrækkes 5 point for hvert hjulspor.
Maksimum point: 10 point.
5.10. Orden ved enderne
De første/sidste 2 meter af pløjefeltet bedømmes som orden ved enderne .Det vigtigste er, at hele pløjefeltet
inden for markeringsfuren er gennemskåret og godt vendt. Der lægges stor vægt på regelmæssighed i måden, ploven bliver sat i og taget af jorden igen, lige fra sammenkast, i pløjefeltet og til afslutning. Furen ønskes godt vendt - helt ud til markeringsfuren og i samme stil, som det pløjede. - Ingen synlige traktorspor
inden for markeringslinien og ingen tromling af forageren med traktorhjul. Maksimum point: 10 point
5.11. Retning
Med undtagelse af 5.11a og delvis 5.11d bedømmes retningen på furen, og der må ikke dømmes på furekanten.
5.11a.
Retning i flækning. Maksimum point: 10 point
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5.11b.
Retning i Sammenkast
Sammenkastet og de første furer omkring sammenkastet bedømmes på de færdige furer. Sammenkastet
vægtes forholdsvis højt. To-furede plove = 11 eller 12 furer i sammenkastet. Fler-furede plove = 6 x fure
antal minus op til 2 furer. 1-furede plove = 6 furer i sammenkastet. Maksimum point: 10 point
5.11c. Retning i pløjefeltet.
Her bedømmes retningen i pløjefeltet, husk at de første omgange omkring sammenkastet og de sidste inden
afslutning bedømmes for sig selv. Maksimum point: 10 point
5.11d. Retning i afpløjningen.
De sidste 2 x 6 furer bedømmes, men slutfuren vægtes forholdsvis højt. Maksimum point: 10 point
Gennemsnit af de fire bedømmelser x 2 = Maksimum point: 20 point
5.12. Generel bedømmelse. Pløjerne skal have afsluttet pløjningen.
Pløjerens dygtighed vurderes ved at bedømme forskellige discipliner fra forageren:
- Tydelig markerede og ensartede furer i samme stil, lige fra sammenkastningsfure til afslutningsfure,
uden parfurer.
- Generelt god dækning af plantemateriale.
- Sammenkastet og afslutningen vurderes også med i helhedsindtrykket.
Der skeles også til orden ved ender. Maksimum point: 10 point
Total maksimum point: 130 point
Fradrag I dybde 1, 2 og 3:
0,5 point vil blive fratrukket for hver 0,5 cm, pløjningen ligger over eller under det tilladte maksimum- eller
minimumsdybde, beregnet for hver afdeling af målinger. 5 points vil blive fratrukket, hvis dybden er mere end
2,50 cm over eller under det tilladte.
Fradrag i tid:
Flækning: Overskrides de 20 min, gives fradrag på 1 strafpoint pr. påbegyndt minut.
Pløjefeltet: Overskrides de 2 timer og 40 min, gives fradrag på 1 strafpoint pr. påbegyndt minut.
Fradrag generelt:
Af og påstigning i det pløjede pløjefelt giver et fradrag på 1 point for hver gang det sker. Det er forbudt at stå
oprejst på traktoren under konkurrencen, giver 5 strafpoint pr. gang. Der må foretages max. 2 tomkørsler,
Yderligere tomkørsler giver 5 strafpoint.

5.13 Bedømmelsesskema – Standardplov
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