Danmarksmesterskabet i pløjning for

veteranpløjere
Lørdag den 30. oktober 2021
Information om DM i pløjning 2021

Pløjeværter:
Rokkedahl Landbrug A/S, Nymøllevej 126 B, 9240 Nibe
Arrangør: LandboUngdom Region Aalborg og Landsorganisationen
LandboUngdom

Hovedsponsor:
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Program for DM i pløjning 2021 – samlet program
Fredag den 29. oktober 2021:
9.00-16.00
Træning – se omtale side 4.
Lørdag: 30. oktober 2021:
7.00-8.30
Veteraner ankommer og læsser af på Rokkedahl Landbrug
ved grus pladsen foran halmhusene – følg skiltene.
8.30-9.00
Fælles morgenkaffe og rundstykker i plovkro for alle
9.00
Åbningsceremoni for alle i plovkroen
9.15
Veteranpløjere - instruktion i plovkroen, herefter afgang til
pløjefelter
Regeludvalg mødes med overdommer
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
14.45
LU Pløjere og Veteranpløjere Marken må forlades, når rødt
blinklys slukker. Læsning af materiel.
16.30
LU pløjere - Offentliggørelse af dagens resultater
16.50
Veteranpløjere – Offentliggørelse af dagens resultater
17.00
Spisning for pløjere og dommere i plovkroen – tilmelding er
nødvendig, - se side 3. Gæster køber mad i plovkroen.
17.30
Møde
18.00
Hyggeligt samvær

Regler for DM i veterantraktor pløjning
Ved Danmarksmesterskabet i pløjning for veteraner pløjer alle deltagere i
mark grønrug udsået efter høst. Der er fire klasser i 2021, som er
henholdsvis:
a. Et furet lift plove
b. Flerfurede lift plove
c. Flerfurede bugserede plove
d. Classic
plove
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2. Deltagerne skal være fyldt 16 år på stævnedagen, og have gyldigt
traktorkørekort eller almindelig kørekort. Der er ingen øvre
aldersgrænse.
3. For at deltage i DM i pløjning skal pløjeren have et gyldigt medlemsskab
til en veterantraktorklub.
4. Tilmelding til DM i pløjning forudsætter, at der har været afholdt en
udtagelseskonkurrence i de respektive veteranklubber.
5. Alle pløjere skal overholde dansk lovgivning, når de deltager i stævnet.
Der pløjes efter de fælles veteranpløjeregler af 10. maj 2021. Reglerne kan
printes fra: www.landboungdom.dk
Vinderne i klasserne for Flerfurede liftplov, Flerfurede bugserede plove og
Classic plove kvalificerer sig til EM for veteranplove, som i 2022 er i
Nordirland. Deltagelse i EM er for egen regning. LandboUngdom er medlem
af European Ploughing Association, der arrangerer EM.
Deltagergebyret for DM i veteranpløjning 2021 er:
Tilbud 4. Kr. 1.100,00 inkl. moms
Ingen overnatning eller festmiddag
Lørdag: rundstykke og frokost og aftensmad
Region Aalborg inviterer alle pløjere inkl. veteranpløjerne til aftensmad ca. kl.
17. Det kræver tilmelding, som sker samlet fra hver klub til
LNM@seges.dk senest den 18. oktober. Aftensmåltidet er inkl.
deltagergebyret i år.
LandboUngdom opkræver deltagergebyret for at deltage i DM for
veterantraktor pløjning hos de enkelte klubber, som må opkræve
beløbet hos veteranpløjeren. Faktura sendes pr. mail til kassereren.

Hovedsponsor:

3

Praktiske oplysninger
Færdsel på stævnepladsen
Færdsel på stævnepladsen er på eget ansvar. Tilskuere skal holde sig
udenfor de indhegnede pløjefelter, så pløjere og dommere har ro til deres
opgaver.

Træning
Pløjerne må træne på pløjefelter anvist af Region Aalborg LU fredag den 29.
oktober kl. 9-16. Kør til Rokkedahl Landbrug, Nymøllevej 126B og følg
skiltene til træningsarealerne.
Jordtypen på træningsfelterne er ikke den samme, som på
konkurrencefelterne. Der er ikke mulighed for at få plov og traktor vasket
efter træningen.
På træningsdagen er der ingen forplejning, det sker på eget initiativ.
Overnatning sker også på eget initiativ. Der er ingen indkvartering for pløjere
og dommere i år.
Pløjning
Stævnet finder sted på: Nymøllevej 126 B, 9240 Nibe
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 30. oktober 2021.
Pløjefelterne
Pløjedybden er 18 cm for alle plove. I år skal pløjerne pløje i en mark med
bygærtestub med udlæg af grønrug. Jordtypen er klassificeret som JB 1.
Materiel
Det er pløjerens eget ansvar at fremskaffe traktorer, plove og reservedele.
Der vil være en servicevogn fra UJH Maskinservice til rådighed på
stævnepladsen lørdag den 30. oktober. Dommerlederen har
kontaktoplysningerne.
Lørdag inden kl. 8.45 skal traktorer og plove være læsset af på den
markerede plads for aflæsning på Nymøllevej 126 B, 9240 Nibe. Der er
ingen aflæsserampe på stedet.
Aflæsning sker efter anvisning fra kontaktperson:
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Lasse Staun, tlf. 30353180
Traktorer og plove læsses af og parkerer lørdag ved langs vejen til
pløjefelterne. Lastbiler skal parkeres på gruspladsen ved halmhusene på
Nymøllevej 159, 9240 Nibe.
Vedrørende brændstof skal pløjerne møde med optankede traktorer.
Ophold og forplejning
Indkvartering tilbydes ikke, da Region Aalborg alene tilbyder 1-dags stævne.
Tilskuere til DM
Vi må i år gerne have tilskuere til DM, og vi glæder os til at byde alle
velkomne.
Aftale med dommere
Bjarne Larsen og Peter Henriksen fungerer som dommerledere for
veteranpløjerne.
LandboUngdom udpeger efter aftale med dommerlederne dommere til
Danmarksmesterskabet for Veteranpløjning.
Præmieforhold
De tre bedst placerede i hver klasse får en medalje. Her udover får de fire
førstepladser en pokal. Der kan ikke uden aftale med LandboUngdom
uddeles andre præmier eller pokaler i tilknytning til den officielle del af
arrangementet.
Møde for pløjere og dommere
Lørdag den 30. oktober 2021 kl. 9.15 er der instruktion for veteranpløjere og
-dommere i Plovkroen på pladsen.
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Kontaktpersoner
Pløjeleder er: Søren Staun, tlf. 61761965
Dommerledere Veteraner
Bjarne Larsen, tlf. 61350715
Peter Henriksen. tlf. 20730303
Regeludvalget for veteran traktor pløjning:
Fmd. Henrik Rasmussen, MVTK Fyn, tlf. 20741094
Jens Ole Rask Nielsen, DVTK, tlf. 61349167
Erling Kristensen, MTKJ, tlf. 21732540
Jørgen Olsen, SVTK, tlf. 21910542
Jens Peter Ridder, VTV, tlf. 25225419
Niels Balle, CB-veteranerne, tlf. 40119302
Yderligere informationer kan findes på www.dmplov.dk eller
www.landboungdom.dk

6

Hovedsponsor:

Kørselsvejledning til stævneplads: Nymøllevej 126 B, 9240 Nibe
Der vil være guider og skilte, der viser vej. Husk aflæsning skal være
færdig k. 8.45!
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Stævnekort:
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