Pløjedag i Mårbæk lørdag d. 18. september 2021.
Tiden nærmer sig, og vi skal igen ud til Inge og Andreas Hansen, Andreasmindevej 2, Mårbæk,
6240 Løgumkloster, og have luftet traktor og plov, og efterhånden mangler vi også, at mødes og få
snakket om alt det vi ikke har kunnet i dette år.
Det er som sædvanlig hyggepløjning, samt konkurrencepløjning om udtagelse til DM i pløjning.
Klassementerne er: 1-furet liftplov, - 2 eller flerfuret liftplov, bugserede plove, alle fra før 1960.
Herudover Classic, for materiel fra 1960 og indtil 1977.
Man kan hyggepløje, eller man kan køre om udtagelse til DM, men hvis ikke andet er aftalt, kigger
dommerne på dem alle.
Hvis man opnår et resultat der giver adgang til DM, må vedkommende været afklaret med om
han/hun også vil deltage ved DM.
Det er Landbo Ungdom der står for DM, som bliver afholdt den 30. oktober 2021, ved Rokkedahl
Landbrug, Nymøllevej 126 B, 9240 Nibe.
Vi starter dagen, i Mårbæk, med morgenkaffe og rundstykker, kl. 08.45, - gratis for pløjerne -,
hvorefter der er en briefing omkring dagens forløb.
Omkring orden og sikkerhed gælder, at kørerne har minimum traktorkørekort, og kun føreren må
være på traktoren under kørsel.
Der kan max. være 30 pløjere i Mårbæk, så det er tilmelding efter først til mølle princippet, og
senest onsdag den 15 sept. til Christian Andersen, (stævneleder) tlf. 4096 9784 / 2084 5347.
Omkring økonomien på denne dag, må vi bede om, at de deltagende pløjere betaler Kr. 50.-.
Man kan tage madpakke med, eller man/alle kan købe pølser og drikkevarer, samt
eftermiddagskaffe.
Vi ser frem til atter en god og hyggelig dag, og hvis man ikke vil pløje, så tag endelig familie,
venner og børn med – der er fri adgang - og kom ud i den dejlige natur i Mårbæk, og oplev pløjning
som det var før hen, og der vil også være hestepløjere fra Slesvisk Køreselskab.

