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Regler Landbrugsklassen 2022 
 

Klassen er for alle, der har mulighed for at bruge deres egen eller låne en traktor og en plov og konkurrere 
på lige vilkår mod andre, uden brug af specialudstyr dvs. at udstyret skal være standard og skal kunne 
købes i maskinforretningen. Alt udstyr, der bruges under pløjningen fra start til slut, skal være monteret på 
ploven. 
 
Klassen pløjes som parallel-pløjning, altså uden kilepløjning. Bedømmes som almindelig vendeplovsklasse 
med undtagelse af kile og tilslutningsfuren, som ikke kan bedømmes. 
 
Pløjefeltets bredde er 10 meter pr. fure, men kan reduceres ved manglende areal til rådighed. Ved reduktion 
af bredden på f.eks. 2 m pr. fure, er det antal furer gange 2 meter fra målene i tabel 1. 
Der kan deltages med plove med minimum 3-fure og opad. Længden på feltet er 100 meter, men længden 
kan reduceres, hvis marken ikke tillader det. Opmåling af pløjefelter se tabel 1. Vær opmærksom på at 
forager bliver så bred, at alle pløjere kan vende forsvarligt f.eks. 16 meter til 4 – 6 furet liftplove. Ved 
halvbugserede plove bør der være mindst 20 meter. 
 
I figur 1 ses eksempel på pløjefelt med instruktioner i, hvordan man pløjer. 
 

1. Pløjeren laver flækningen med højrevendt plov, hvorefter der er pause. Pløjeren bliver holdende i 
modsatte ende, indtil pløjningen genoptages. Der er 20 minutter til flækningen. Alle pløjerne stater i 
samme ende. 
 

2. Pløjeren laver tilbagekastet med højrevendt plov. Tilbagekastet består af 3 træk, og normal 
pløjedybde skal være opnået efter sidste træk. 
 

3. Pløjeren flytter over til naboen, og pløjer derfra ind mod sit eget tilbagekast. De første 2 træk mod 
nabo, kan bruges til opretning af furen samt tilretning af bredden af eget pløjefelt. Disse to første 
træk ved nabo bliver ikke bedømt af dommerne, men skal være pløjet normalt med plantedækning. 
Det er ikke tilladt at køre på naboens felt i forbindelse med opretning. Sidste træk i tilbagekastet og 
hele pløjefeltet skal pløjes i 22 cm dybde, hvis ikke andet oplyses. 
 

4. Pløjeren skal nu pløje hele det resterende felt. Der er valgfri furebredde dog min. 30 cm. 
Afpløjningen består af de sidste 4 træk. Furedybden skal holdes, indtil der mangler 3 træk. 
 

5. Slutfuren skal ende der, hvor flækningen/tilbagekastet starter. Der bedømmes meget efter, om der 
står upløjet jord tilbage, samt om der er pløjet i tilbagekastet. Afslutningsfuren skal være så tæt ved 
rulleskær i rulleskær som mulig eller landside i landside, hvis der ikke er rulleskær monteret på 
ploven. Slutfuren skal være lige og i samme højde og dybde som de øvrige furer og tilbagekastet. 
Plovens landhjul og eventuelt også traktorens hjul må gerne køre på tilbagekastet, hvis ikke andet er 
muligt. Der er ikke krav om, hvilken ende pløjeren skal slutte i. Der er i alt 2 timer og 40 minutter til 
den resterende pløjning efter, at flækningen er bedømt af dommerne. 
 

6. Bedømmelse af pløjningen er som konkurrencereglerne for alm. vendepløjning, men kilepløjning og 
tilslutningsfuren kan ikke bedømmes. 
 
Følgende discipliner bedømmes: 
1. Flækning 
2. Tilbagekast 
3. Ingen 
4. Dækning af plantemateriale 
5. Furenes pakning, sammenhæng og tilslutning 
6. Furens vending, jord tilgængelig for såbed 
7. Furens ensartethed 
8. Afpløjningens ensartethed, overgang samt dækning af plantemateriale 
9. Slutfurens placering, renhed, højde og brede 
10. Orden ved enderne 
11. Retning 4 bedømmelser, der vægter 50%. Flækning, Tilbagekast, Pløjefelt, Afpløjning 
12. Generel bedømmelse 

I alt kan der opnås 120 point når maksimumpoint for retning er 20 point. 
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Tabel 1. Mål for pløjefelter til Landbrugsklassen 
 

    Egen plov         

  Furer 3 4 5 6 7 8 

Nabo 0 26,6 35,8 45,0 54,2 63,4 72,6 

plov 3 30,0 39,2 48,4 57,6 66,8 76,0 

  4 30,8 40,0 49,2 58,4 67,6 76,8   

5 31,6 40,8 50,0 59,2 68,4 77,6 

  6 32,4 41,6 50,8 60,0 69,2 78,4 

  7 33,2 42,4 51,6 60,8 70,0 79,2 

  8 34,0 43,2 52,4 61,6 70,8 80,0 
 
 
 
Figur 1. Forklaring til hvordan man pløjer et pløjefelt i Landbrugsklassen. 
 
Feltets totale bredde er baseret på brug af 16"/40 cm furebredde. Pløjeren starter med at pløje det, der er 
markeret med rødt, og kører derefter over til det grønne.    
  
 
Felt nr. 1                           Felt nr. 2 
Bredde 40 m   Bredde 60 m 
4-furet plov   6 furet plov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afstand fra skel til  Flækning Flækning 
Stok 35,8 meter samt samt 
 Afslutning Afslutning 
 Pløjer nr. 1 Pløjer nr. 2 
                                        
                                             Afstand mellem stokke 58,4 meter 

12 furer 18 furer 

3 træk 
tilbagekast 
 

3 træk 
tilbagekast 
 


