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1.

Vendeplove, vejledning og regler

1.1.

Afsætning af sigtelinie til flækning

1.1.1.

1.1.4.

Der må kun bruges 3 landmålerstokke. Én af landmålerstokkene kan placeres på forageren
dog maksimalt 15 meter fra markeringsfuren og ud på forageren.
Man må ikke bruge nummerpæle, hjælpelinier, fodaftryk, sten eller noget som helst andet end
de 3 landmålerstokke.
Pløjerne må få hjælp til at placere og fjerne landmålerstokkene. Ingen anden hjælp må modtages under pløjningen. En medhjælper, som skal fjerne landmålerstokkene, må ikke befinde
sig på siden af eller bag ved traktoren.
Pløjeren medbringer selv 3 landmålerstokke.

1.2.

Flækningsfure

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.

Der skal trækkes en enkelt flækningsfure.
Den enkelte flækningsfure pløjes med bageste højredrejende plovlegeme.
Tilladt tid til at gøre flækningen færdig: 20 min.
Hvis man ikke er færdig til tiden, tildeles 0,5 strafpoint for hvert påbegyndt minut, man overskrider de 20 minutter.

1.3.

Pløjemetode

1.3.1.

Markeringsfure for kilen - den skal trækkes, medens flækningsfurerne bliver bedømt. Markeringsfuren skal være parallel med flækningsfuren og skal give plads til 10 x fure antal eller 10
x fure antal minus 1 fure mellem flækningsfuren og kilestykket. Man må bruge 3 landmålerstokke ved afsætningen, og man må få hjælp til at placere og fjerne landmålerstokkene. En
medhjælper, der skal fjerne landmålerstokkene, må ikke befinde sig på siden af eller bag ved
traktoren. Det er ikke tilladt at fjerne eller tromle i markeringsfuren. Det er frivilligt, om man vil
bruge højre eller venstre plovlegemer til etablering af markeringsfuren.
2-furede plove: Man begynder pløjningen med de venstredrejende plovlegemer, og når man
er færdig med de 8 furer (4 træk), der udgør tilbagekastet, fortsætter man med at pløje mod
naboen med det næste højere nummer.
3-furede og fler-furede plove: Man begynder pløjningen med de venstredrejende plovlegemer, og når man er færdig med de 4 træk, der udgør tilbagekastet, fortsætter man med at pløje mod naboen med det næste højere nummer.
Man fortsætter derefter med at pløje stykket mellem sin nabo og markeringsfuren og dermed
hele kilestykket. 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 normal standard. Alligevel kræves det, at alle furer er vendt, og at alt 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.
Pløjerne skal bruge alle plovlegemer, når man pløjer i afslutningen. Det er tilladt at forreste
plovlegeme renser op uden at lave en synlig fure, når man pløjer tilslutningsfuren til kilen. Afslutningsfurerne er de sidste 10 træk mellem kilestykket og slutfuren, inkl. tilslutningsfuren.

1.1.2.
1.1.3.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.
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1.3.10.
1.3.11.

Tilslutningstrækket må pløjes, så der er én mindre synlig fure end plovens fureantal, men alle
plovlegemer skal være i arbejdsposition. Ingen andre steder i marken er det tilladt at køre et
helt træk på denne måde.
Det er ikke tilladt at montere ekstraudstyr til at oprense/udjævne kilefurerne, når man pløjer
tilslutningsfuren.
Det er ikke tilladt at stille landmålerstokke op som sigtelinie, når man pløjer tilslutningsfuren.
Slutfuren skal skæres tæt til flækningsfuren. Ingen jord må efterlades upløjet, og ingen jord
må pløjes to gange. Den første fure i tilbagekastet og slutfuren skal være lige høje.
Der tillades kun ét synligt traktorhjulspor i afslutningen. Et hvilket som helst andet traktorhjulspor er en fejl og vil blive bedømt som sådant.
Der må ikke “hentes fure” - der skal skiftes mellem højre og venstre hver gang.
Tomkørsler er ikke tilladt. Det koster 5 point pr. gang!

1.4.

Endelig afgørelse

1.4.1.

Et hvilket som helst spørgsmål, der ikke er taget højde for i disse regler, vil blive afgjort endeligt og bindende af dommerlederen.

2.

Deltagelse i DM

2.1.

Alle pløjere ved lokale og regionale stævner inkl. dem, der kører i Landbrugsklassen tæller
med i fordelingsnøglen af ekstra pladser.

2.2.

Alle pløjer stubjord fredag og grønjord lørdag. Da det kan være svært at finde tilstrækkeligt
med grønjord, accepterer vi, at finalen kan afvikles i stubjord.

3.

Tilmelding til Danmarksmesterskabet

3.1.

Krav for deltagelse ved DM:

3.1.1.

Ved Danmarksmesterskabet i pløjning 2022 pløjer alle deltagere stubjord om fredagen og
grønjord om lørdagen. Der er to discipliner - standardpløjning og pløjning med vendeplove.
Inden for hver disciplin er der to klasser - én for juniorer og én for seniorer. Derudover er der
Landbrugsklassen for vendeplove, som kører med landbrugsplove.
Hver LandboUngdoms region (LU-region) kan tilmelde det tildelte antal pløjere, der er beregnet på baggrund af de seneste fire års antal pløjere i regionerne. Danmarksmestrene er
inviteret til at forsvare deres titel, men optager ikke en plads ved regionsstævnerne.
Danmarksmesterskabet forsøges afholdt i den sidste weekend i oktober. Kvalifikation til DM
sker gennem 12 regionsstævner, som LU-regionerne holder senest 2 weekender før DM - i
2022 er det senest den 16. oktober 2022.
Deltagerne skal være fyldt 16 år på stævnedagen, og have et gyldig 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.

1.3.6.
1.3.7.
1.3.8.
1.3.9.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.
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3.1.5.

3.1.6.

For at deltage i DM i pløjning skal pløjeren have et gyldigt medlemskort til den lokale LandboUngdomsforening. Pløjeren kan kun stille op i en LU-regional konkurrence, hvis pløjeren er
født eller har fast bopæl i området.
Tilmelding til DM i pløjning forudsætter, at der har været holdt en konkurrence.

3.2.

Øvrigt vedr. DM

3.2.1.

Danmarksmesteren for standard- og vendepløjning kvalificerer sig til Verdensmesterskabet i
pløjning.
Bedste juniorpløjer i standard- og vendepløjning deltager i Nordisk Juniormesterskab, der
afholdes hvert andet år. Hvis denne pløjer samtidigt, bliver Danmarksmester, og derfor skal
deltage i VM, er det nummer 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 senior i standardpløjning deltager i Nordisk mesterskab, der afholdes hvert andet
år.
I Europamesterskabet for vendeplove er det 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.
Pløjere, som har kvalificeret sig til et internationalt stævne, skal give besked umiddelbart efter
DM og senest inden jul, om de ønsker at deltage i det internationale stævne eller ej.
Deltagerafgiften ved DM i pløjning til LandboUngdom er på 2.500 kr. + moms. Som udgangspunkt er det pløjeren, som betaler deltagerafgiften. Der kan være andre regionale aftaler.
Tilmelding af pløjedeltagere til DM sker i LandboUngdoms medlemssystem og senest 14 dage før DM.
Dommere i nær familie med pløjere bør ikke bedømme deres slægtninge.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.
3.2.5.

3.2.6.
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