Danmarksmesterskabet i pløjning
Lørdag den 10. oktober 2020
Information om DM i pløjning 2020

Pløjevært:
Torben Mikkelsen, Houlbjergvej 16, 8870 Langå
Lars Rasmussen

Arrangør: LandboUngdom Region Aarhus og Landsorganisationen
LandboUngdom

Program for DM i pløjning 2020
Lørdag: 10. oktober 2020:
7.00-8.30
LU pløjere ankommer med traktorer og læsser af bag Houlbjerg Møllegård
8.00-8.45
Veteraner ankommer med traktorer og læsser af ved pløjefelterne.
8.00-8.45
Skole DM dommere - Møde i plovkro
8.30-9.00
Skolerne parkerer traktorer/plove ved rotorblink ved deres pløjefelter
8.30-9.00
LU pløjere - Kaffe og rundstykker samt instruktion i plovkroen
9.00-9.15
Skoler – Velkomst, kaffe og kort instruktion i plovkroen
9.15
Veteranpløjere - Kaffe og instruktion i plovkroen, Regeludvalg
mødes med overdommer
9.30
Skolepløjeteams går til pløjefelterne
9.30
LU pløjere - Afgang til pløjefelter
9.50-10.05
Skolepløjere - Flækning
10.00
Veteranpløjere - Afgang til pløjefelter
10.05-10.30 Skolepløjere - Pause
10.30-12.50 Skolepløjere - Pløjning
10.40-11.00 LU pløjere og Veteranpløjere - Flækning
11.00-11.50 LU pløjere og Veteranpløjere - Pause og frokost
11.50-14.30 LU Pløjere og Veteranpløjere - Pløjning
12.50-13.10 Skolepløjere frokost
13.10-14.05 Skolepløjere mfl. vurdering og forklaring af pløjefelter
14.05-14.45 Skolepløjerne følger LU pløjning
14.45-14.55 Skolepløjere - Overrækkelse af pokaler til vinderhold
14.45
LU Pløjere og Veteranpløjere Marken må forlades, når rødt
blinklys slukker. Læsning af materiel.
14.55-15.00 Skolepløjere – tak for i år
16.30
LU pløjere - Offentliggørelse af dagens resultater
16.50
Veteranpløjere – Offentliggørelse af dagens resultater

Regler for DM i pløjning
1. Ved Danmarksmesterskabet i pløjning i 2020 pløjer alle deltagere
grønjord. Der er to discipliner - standardpløjning og pløjning med vendeplove. Inden for hver disciplin er der to klasser - én for juniorer og
én for seniorer.
2. Hver LandboUngdoms regionsområde (LU-region) kan tilmelde to pløjere, således at begge discipliner er repræsenteret. Med en fordelingsnøgle vil de resterende antal pløjere blive fordelt på baggrund af
antal pløjere i regionerne. Danmarksmestrene skal forsvare deres titel, men optager ikke en plads ved regionsstævnerne.
3. Danmarksmesterskabet foregår den 10. oktober 2020. Kvalifikation til
DM sker gennem 12 regionsstævner, som LU-regionerne holder senest to uger før DM, dvs. den 27. september i 2020.
4. Deltagerne skal være fyldt 16 år på stævnedagen, og have et gyldigt
traktorkørekort eller almindeligt kørekort. Der er ingen øvre aldersgrænse for seniorpløjere. Juniorpløjere må højst være 22 år i kalenderåret, dvs. de må ikke fylde 23 år inden 31. december 2020.
5. For at deltage i DM i pløjning skal pløjeren have et gyldigt medlemskort til den lokale LandboUngdomsforening. Pløjeren kan kun stille op
i en af LandboUngdoms regionale konkurrencer, hvis pløjeren er født
eller har fast bopæl i området.
6. Tilmelding til DM i pløjning forudsætter, at der har været holdt en konkurrence (kan være et veterantraktorplovstævne).
7. Alle pløjere overholder dansk lovgivning, når de deltager i stævnet.
8. Alle pløjere medbringer selv landmålerstokke, der overholder de gældende krav.
Danmarksmesteren i 2020 for standard- og vendepløjning kvalificerer sig til
Verdensmesterskabet i pløjning den 17.-18. september 2021 i Irland.
Bedste juniorpløjer i standard- og vendepløjning deltager i Nordisk Juniormesterskab i 2022 i Finland. Hvis en af vinderne samtidigt bliver Danmarksmester, og derfor skal deltage i VM, bliver det nr. to i juniorrækken, der deltager i
Nordisk Juniormesterskab. Skulle samme juniorpløjer vinde to år i træk, vil
den sidste billet til Nordisk Juniormesterskab gå til nummer to det sidste år.
Nummer to i senior standard pløjning går videre til Nordisk Mesterskab. Hvis

en junior vinder Danmarksmesterskabet for standard, så er det nr. et for senior
standard, der skal til Nordisk Mesterskab.
Europamesterskabet for vendeplove er i 2021 i Nordirland. Det er de to pløjere, der får anden og tredje højeste samlede antal point, som deltager i EM.
Melder en eller begge to fra, så spørger vi den næste. Det er pløjere i Top 6
point, som bliver tilbudt at komme til EM. Vi vurderer pladserne ud fra samlede
point ved DM. Så det kan både være juniorer og seniorer, der kan blive tilbudt
en plads.
Deltagerafgiften ved DM i pløjning til LandboUngdom er på 1.800 kr. + moms.
Som udgangspunkt er det pløjeren, som betaler deltagerafgiften. Der kan være andre regionale aftaler.
Ud fra en fordelingsnøgle er pladserne til DM fordelt til regionerne, så pløjerne
ved regionsstævnet kan få at vide, om de får en plads til DM. Regionerne
sender medlemsnummer på alle kvalificerede til LandboUngdom senest mandag den 28. september 2020 kl. 10.00. E-mail LNM@seges.dk. så pløjerne
kan tilmelde sig i medlemssystemet. Vinderen med flest point for henholdsvis
standardplov, vendeplov og landbrugsplov går direkte videre til DM. Hver region har fået tildelt et antal pladser, som regionen fordeler til pløjerne med højeste point fra metoden i fordelingsnøglen.

Praktiske oplysninger
Færdsel på stævnepladsen
Til DM deler vi i år pløjerne i tre grupper, så vi kan overholde myndighedernes
retningslinjer om, at vi maksimum må være 100 personer i en gruppe, og at
man ikke må blande sig på tværs af grupperne. Vi beder jer respektere retningslinjer og færdes samlet i gruppen med veteranpløjere og dommere til
plovkro, ud til pløjefelter og tilbage til plovkroen. Vi skal hjælpes ad med at
mindske smitterisikoen.
Det er derfor heller ikke tilladt at have gæster med til stævnet.
To pløjediscipliner
Danmarksmesterskabet i pløjning indeholder to discipliner - en for pløjning
med standardplove og en for pløjning med vendeplove. I princippet er disse to
discipliner ligestillet og foregår under de samme forudsætninger og betingelser, jf. reglerne på foregående side.
Vedrørende konkurrenceregler for pløjning med standardplove og vendeplove
henvises til www.landboungdom.dk, hvor de nye pløjeregler er offentliggjort.
Pløjning
Stævnet finder sted på: Houlbjergvej 16, 8870 Langå – kør ind bag laden.

Bemærk venligst, at pløjerne skal stille med rene traktorer og plove til konkurrencepløjning, og pløjerne må ikke pløje på jorderne tilhørende værten, før
konkurrencepløjningen lørdag den 10. oktober 2020.
Pløjefelterne
I år skal pløjerne kun pløje grønjord. Pløjedybden er 20 cm for standardplove
og vendeplove. Landbrugsklassen pløjer med 22 cm i pløjedybde. Pløjedybden vil blive kontrolleret med et par målinger, men ikke så mange som tidligere. En dommer kan lave en kontrolmåling yderligere, hvis der er behov.
Der har været 1 års rajgræs i pløjefeltet med grønjord i 2020. Jordtypen er
klassificeret som JB 5 i grønjorden.
Man må ikke forberede pløjefeltet ved at fjerne forager, stille stokke og fjerne
halm før efter åbningen ved instruktionen lørdag.
Materiel
Pløjerne skal pløje med mindst en to-furet plov, såvel i standardpløjning som i
pløjning med vendeplove. Der er til gengæld ingen øvre grænse for antal furer
på ploven. Vedrørende brændstof skal pløjerne møde med optankede traktorer. Der er ingen strøm i nærheden af traktorparkering.
Det er pløjernes eget ansvar at fremskaffe traktorer, plove og reservedele. Der
vil være en servicevogn fra Rye Andersen til rådighed på stævnepladsen lørdag den 10. oktober. Dommerlederne har kontaktoplysningerne.
Traktorer, plove og reservedele skal være aflæsset og klar lørdag inden
kl.8.30 på Houlbjerg Møllegård, Houlbjergvej 16, 8870 Langå.
Der er ingen aflæsserampe på stedet. Aflæsning sker efter anvisning fra kontaktperson:
Andreas Rye Andersen tlf. 51214753
Traktorer og plove skal parkere på Hasagergård, hvis de ankommer fredag.
Det sker for at sikre traktorerne:
Kirkeskovvej 85, 8450 Hammel
Mere info om lastbilparkering – er på vej. Følg med på dmplov.dk
Tilmelding til DM
Regionerne sender informationer til LNM@seges.dk om, hvilke pløjere, der er
kvalificeret og ønsker at deltage i DM. Pløjeren får derefter tilsendt info om
tilmelding til DM. Tilmeldingen skal ske senest den 28. september 2020 kl.
9.00. Det er disse oplysninger, som bruges i blandt andet stævneprogram.

Ophold og forplejning
På grund af Covid-19 er der i 2020 ikke tilbud om indkvartering af pløjere,
dommere og ledsagere.
Ingen tilskuere til DM
Vi henstiller til, at alle overholder beslutningen, om at der ikke er adgang for
gæster/tilskuere til DM i år. Det betyder, at det kun er pløjere, dommere og
frivillige hjælpere, der har adgang til stævnepladsen. Andre vil blive afvist.
Aftale med dommere
Hugo Kudsk tlf. 20812114 og Mogens Jensen tlf. 21913575 fungerer som
dommerledere. LandboUngdom udpeger efter aftale med dommerlederne
dommerne til de seks dommerhold til LU pløjerne.
På vegne af LandboUngdom træffer Fælleskontoret aftale med dommerne.
Instruktion for pløjere og dommere
Lørdag den 10. oktober 2020 kl. 8.30 er der et kort møde for pløjere og dommere i plovkroen.
Pløjeleder er: Ove Gedsø, Tlf. 29629769
Pløjelederen vil på mødet orientere om lørdagens program, og dommerlederne vil orientere om pløjeregler m.v.
Præmieforhold
LandboUngdom har stiftet en pløjepokalfond med privat støtte. Denne fond
administrerer nogle sølvvandrepokaler til de bedste pløjere. En stor vandrepokal vil blive overrakt til den bedste pløjer i hver af de fire klasser. Tilsvarende
vil sølvvinderen i de fire klasser få overrakt en mindre vandrepokal.
De tre bedst placerede i hver klasse får en pokal fra LandboUngdom. Der kan
ikke uden aftale med LandboUngdom uddeles præmier eller pokaler i tilknytning til den officielle del af arrangementet.

Kørselsvejledning til pløjefelt:
Stævneadresse: Houlbjergvej 16, 8870 Langå.

Stævneplads
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