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Indledning
Nærværende reglement erstatter alle tidligere udgivne regler og reglementer. Ændringer
er markeret med rødt.
Pløjereglerne kan ikke tage højde for alle hændelser, hvorfor dommerne nødvendigvis må
træffe sportslige afgørelser i tilfælde af uforudsete situationer.
Pløjere forventes fortsat at udvise en sportslig fair indstilling under konkurrencer og derved
følge op på de intentioner, der er tilstræbt i pløjereglerne.
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Pløjekonkurrencer
Alder på pløjere
Pløjere kan deltage i åbne pløjestævner og mesterskaber i det år, hvor de fylder 16 år.
Alder på heste
Heste kan deltage i åbne pløjestævner og mesterskaber i det år, hvor hesten fylder 4 år.
Vaccinationsattester
Ved danmarksmesterskaber skal hestene være vaccinerede i henhold til gældende
nationale regler.
Vaccinationsattester skal medbringes på stævnepladsen og forevises, før hestene sættes
på stald.
Etiske regler for omgang med heste
Ved alle pløjestævner, også træningsstævner, er deltagerne forpligtigede til at efterleve de
i dette reglement omtalte etiske regler for omgang med heste.
Der henvises til ANNEKS
Marken
Marken hvor konkurrencen skal afholdes, skal være så jævn og ensartet som muligt.
Agrene
Agrene afsættes i god tid forud for konkurrencen. En konkurrenceager bør være mindst
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500 m
, og max. 700 m
.
Foragre
Først afsættes en rigelig bred forager ( 8 – 10 meter) rundt om hele pløjefeltet. Forageren
markeres med en smal fure, som lægges ind på stykket.
Afmærkningen
Agrene markeres med pæle eller mærkepinde på det sted, opfuringen skal ske. Den første
ager gøres 1 meter smallere end de øvrige. Udover markeringspindene skal hver pløjer
have udleveret 3 sigtestokke, som kun pløjeren må benytte ved udstikning af
opfuringsretningen.
Ingen pløjer må stille sigtestokken mere end 10 m uden for markeringsfuren.
Lodtrækning
Agrene fordeles ved lodtrækning.
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Furedybden
Furedybden opgives forud. Dybden bestemmes af pløjeværten i samråd med
konkurrencens ledere.
Start
Alle pløjere skal være på plads ved agrene på det fastsatte tidspunkt. Når der gives
startsignal, starter alle på en gang.
Stop
I konkurrencer med mange deltagere kan dommerne diktere stop under opfuringen, og når
dette i øvrigt anses for at være nødvendigt for bedømmelsen. Alle unødige stop bør altid
undgås.
Skiltning
Så snart opfuringen er foretaget, anbringes der i sammenkastet et skilt med agerens nr. i
begge ender af pløjefeltet.
Skiltet sættes af arrangøren i markeringsfuren.
Evt. navneskilte placeres af arrangøren
Sammenkastet
Efter flækningen 
skal der være og kun være fire synlige omgange
(der må pløjes flere
omgange reolpløjning hvis pløjeren synes det), hvorefter der kastes ud mod pløjeren med
det lavere nummer. Overtrædelse kan medføre pointfradrag efter et samlet dommerholds
skøn.
Hjælpere
Pløjerne må under konkurrencen ikke modtage hjælp af nogen art. Dog er hjælp tilladt ved
udstikningen af stokke og fjernelse af disse ved opfuringen og hvis hjælp er påkrævet af
hensyn til sikkerheden.
Hver pløjer må kun have én hjælper som bør bære armbind eller anden identifikation.
Hjælperen må ikke følge pløjeren under pløjningen.
Overtrædelse kan medføre pointfradrag efter et samlet dommerholds skøn.
Manipulation
Pløjeren må ikke rette på en fure med hænder eller fødder eller stoppe synligt halm eller
lignende ned med hånd eller fod. Dog er det tilladt under pløjningen, mens man er i fart, at
træde en genstridig fure på plads.
Overtrædelse kan medføre pointfradrag efter et samlet dommerholds skøn.
Plove
I konkurrencen pløjes normalt med enfurede plove.
Måling af plove
Plovens arbejdsbredde måles af dommerne. Plove af engelsk type, hvor muldpladen
følger furebunden, så furebunden skrabes ren et stykke bredere end skæret kan klare,
måles fra landsiden til muldpladens underkant.
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Pløjeren skal være tilstede når ploven måles. Arbejdsbredden meddeles straks pløjeren.
Hvis pløjeren mener, at der er fejlmålt, skal dette straks meddeles dommerne, så sagen
kan vurderes på fornuftig vis. Pløjeren bestemmer selv, om han/hun vil bruge et bredere
eller et smallere skær end svarende til plovstørrelsen.
Den af dommerne fastslåede plovbredde i hele cm er under alle omstændigheder
afgørende ved bedømmelsen

Bedømmelse
Bedømmelsen foretages efter følgende pointskala:
Max. point
1. Åbningsfuren bedømmes ………………………….. 10
2. Flækningens dybde, bredde og renhed …………. 10
3. Sammenkastets (ryggens) højde og udseende ….
10
4. Furens retning (bedømmes ved fire syn) ..…………
10
5. Furens dybde …………………………………………
10
6. Furens bredde ………………………………………..
10
7. Furens pakning og placering, helhedsindtryk……. 10
8. Afpløjningens forberedelse …………………………
10
9. Afpløjningens finish ………………………………….
10
10. Orden ved stykkets ender ……………………………
10
11. Forspænding og Kørsel ………………………………
10
Total ………………………………………………………….
110
Kommentarer til bedømmelsen
Ad 1. 
Åbningsfurens retning og udseende
, bedømmes alene som retningen og udseendet
på den første fure. Der fures op efter sigtestokke. Det er ikke tilladt at bruge anden form
for markering.
Ad 2. 
Flækningens dybde, bredde, renhed og udseende. 
Punktet bedømmes når udkastet/
flækningen er overstået. Det kan blive nødvendigt at afbryde pløjningen et kort øjeblik,
imens dommerne hurtigt bedømmer flækningens udførelse.
Flækningen skal være renskåret, ikke for dyb og bred nok til med rimelighed at kunne
rumme jorden fra de sammenlagte furer.
Ad 3. 
Sammenkastet (ryggens) højde og udseende
. Sammenkastet skal være godt lukket,
dvs. ingen stubrester, græs eller lignende, som stikker op. Der må ikke blive en høj ryg.
Efter tredje synlige omgang skal furen være nede i fuld pløjedybde.
Ad 4. 
Furens retning.
Retningen bedømmes efter 4. omgang og altid ind mod pløjerens egen opfuring.
Resultatet skal være gennemsnittet af minimum 4 syn. Furerne skal være lige.
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Ad 5. 
Furens dybde. 
Dybden måles efter 4. omgang.
Bedømmelse:
plus/minus 1 cm`s afvigelse fra den opgivne pløje dybde er straffri. Større
afvigelser fratrækkes 1 point pr. påbegyndt cm.
Ad 6. 
Furens bredde. 
Bredden måles efter 4. omgang og altid ind imod pløjerens egen
opfuring. Furens bredde må ikke overstige plovens arbejdsbredde målt fra skærvinge til
landside.
Bedømmelse:
For hver påbegyndt cm. Furen er bredere end plovens arbejdsbredde,
fratrækkes 2 point. Ved for smal fure er de to første cm straffrie, derefter fratrækkes 1
point pr. påbegyndt cm.
(Ad 5 og 6: Højeste og laveste karakter trækkes fra og man tager gennemsnittet af
de 6 målinger. Dette fremgår af resultatskemaet)
Ad 7. 
Furens pakning og placering (helhedsindtryk)
Furerne skal pakkes tæt og placeres korrekt i forhold til hinanden, så der opstår et
passende såbed i den pløjede jord. Stub, grønt eller andet skal være ordentligt nedpløjet.
Furerne ønskes markeret.
De pløjede furer skal ligge smukt og regelmæssigt, så der dannes et helhedsbillede af det
pløjede. Dette er kun muligt, hvis ploven er korrekt indstillet ved træktøj, hjul og forplov.
Både langjern og rulleskær er tilladt.
Ad 8. 
Afpløjningens forberedelse. 
Har pløjeren anvendt den rette teknik ved
forberedelserne, bør resultatet være en muldfure, der ikke er for dyb og ikke for bred,
renskåret og uden stubrester eller andet, der stikker op i kanterne.
Dette skal være opnået, uden at der er pløjet ind i det øvrige pløjede.
Forberedelsen kan også bedømmes efter pløjningens afslutning.
Ad 9. 
Afpløjningens finish. 
Slutfuren skal være lige, ren og fri for totter og klumper.
Overgangen fra muldfuren til det øvrige pløjede skal være jævn og pænt tilrundet.
Ad 10. 
Orden ved stykkets ender. 
Der pløjes efter markeringsfure. Det er vigtigt ved
bedømmelsen at være opmærksom på, om ploven er sat i og taget af jorden i lige linie.
Højst 50 cm før og efter markeringsfure.
Ad 11. 
Forspænding og kørsel. 
Bedømmes under hele pløjetiden. Der foretages mindst to
bedømmelser hvoraf gennemsnittet fremgår af resultatberegningen.
Selerne skal være korrekt tilpassede, rengjorte og velsmurte med ens spænder, som ikke
er rustne. Remme og stropper i seletøjet skal være korrekt placerede. Brug af skyklapper
og optømme er valgfri. Der må ikke forekomme stramme og generende remme som
buggjord, hagerem, næserem og lignende.
Pløjeren skal gå ubesværet og i opret stilling bag ploven. Tømmen bæres over den ene
skulder, ikke om livet. Hestene må ikke drives frem med hårde ryk i tømmen.
Der må pløjes med en, to eller flere heste. Pløjeren skal have føling med sine heste, og de
skal gå let til biddet, i ens holdning og følges ad.
Pløjeren skal bære hovedbeklædning. Helhedsbedømmelse af hest, plov og kusk.
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Pløjetiden
Pløjetiden bestemmes af overdommeren før konkurrencen. Der skal tages hensyn til
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jorden, agrenes størrelse og hestene. Ved konkurrence beregnes 25 minutter pr. 100 m
efter flækningen.
Overskrides den vedtagne max. tid, fradrages 1 point fra totalen, for hver påbegyndt 4
minutter overskridelsen varer. Har en pløjer haft et uheld under konkurrencen, kan
dommerholdet give ekstra tid.
Hvis en pløjer møder senere end det opgivne mødetidspunkt fradrages 1 point pr
påbegyndt minut.
Diskvalifikation
Hvis en pløjer prøver at presse sine heste ud over deres evner, eller udviser han/hun
støjende eller på anden måde usportslig opførsel, kan vedkommende diskvalificeres.
Dommere
Til bedømmelsen benyttes kun dommere fra DKF´s liste over godkendte pløjedommere.
Der udpeges en overdommer, som leder pløjningen og bedømmelsen i samarbejde med
de øvrige dommere. Overdommeren sikrer også, at måleholdene er instruerede, før
pløjningen startes. Overdommeren godkender de udregnede resultater og placeringer fra
sekretariatet, før disse offentliggøres.
Dommerne bedømmer enten enkeltvis eller i hold og bedømmelsen gives i hele eller halve
point. Hver dommer udfylder sine egne bedømmelsesskemaer. Skemaerne afleveres til
sekretariatet udfyldte og underskrevne. Der må kun benyttes DKF`s godkendte
bedømmelsesskemaer.
Kvalificerede målere foretager dybde og breddemålinger.
Flere dommerhold
Hvis der er mere end 15 pløjere ved en konkurrence, kan det være hensigtsmæssigt at
fordele opgaverne på flere dommerhold. Erfaringerne har vist, at følgende fordeling er
praktisk:
Dommerhold 1:
1.
Åbningsfurens retning og udseende
3.
Sammenkastets (ryggens) højde og udseende
4.
Furens retning
8.
Afpløjningens forberedelse
11.
Forspænding og kørsel
Dommerhold 2:
2.
Flækningens dybde, bredde og renhed
7.
Furens pakning og placering (helhed)
9.
Afpløjningens finish
10.
Orden ved stykkets ender
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Skemaets opgørelse
Den enkelte pløjers samlede resultat udregnes som et gennemsnit af antal førte
dommerskemaer. Ved bedømmelsen i marken benyttes halve point. Ved udregningen af
de fire retningsbedømmelser og af dybde – og breddemålingerne angives resultatet med
en decimal.
Eksempel:
Furens retning måles til 7,5 – 8,0 – 6,5 – 9,5 = 31,5
31,5 : 4 = 7,875, der forhøjes til 7,9.
Hvor der pløjes to gange under samme konkurrence, regnes slutresultatet som summen af
de to pløjninger.
Eksempel:
1. pløjning 98,5 point
2. pløjning 97,2 point
I alt 195,7 point
Lighed i point
Den mere nuancerede opdeling skulle gerne medføre, at der ikke så let opstår en
pointlighed mellem to eller flere pløjere.
Hvis der opstår pointlighed mellem to eller flere pløjere, må deres placeringer afgøres på
følgende måde:
Den pløjer som har højeste point i furens dybde placeres bedst. Er der stadig lighed, tæller
furens bredde.
Skulle der stadig være pointlighed, ser man hvem der står bedst i bedømmelsesskalaens
pkt. 1, pkt. 2 osv. indtil der opnås pointforskel.
Instruks for målehold
Målingerne må først påbegyndes, når der er pløjet fire omgange i sammenkastet, dvs.
flækningen plus fire omgange.
Furens Dybdemåles på to furer hos hver pløjer, fire målinger på hver fure. Mellem hver
måling skal der være en afstand af 510 m og mindst 5 m fra markeringsfuren. Der måles
ind mod sammenkastet. Hver måling udføres med 0,5 cm nøjagtighed.
Furens breddemåles som dybden, dvs. efter fjerde omgang efter sammenkastet. Der
måles på det upløjede på følgende måde:
I en afstand af 2 meter fra furekanten anbringes fire pinde med en afstand af 510 m og
mindst 5 m fra markeringsfuren. Der måles ind mod sammenkastet. Når pløjeren har
passeret pindene med en fure, måles tilbage til furekanten. Målingerne gentages på to
furer. Hver måling udføres med 0,5 cm nøjagtighed.
Bredde og dybdemåling foretages ved hjælp af et specielt udviklet måleapparat. Apparatet
er enkel og nemt at fremstille.
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Skitse er vist nedenfor
|
200 cm
|===========================
|
Anlægsplade furekant
50 cm. bred og 10 cm. høj

sidste 50 cm
påsat målestok.

Danmarksmesterskaber i pløjning
Dansk Køre Forbund arrangerer hvert andet år danmarksmesterskab i pløjning.
Deltagerne i et mesterskab skal være medlem af et selskab under Dansk Køre Forbund.
DKF´s Pløjeudvalg fastlægger i god tid før mesterskabet hvor mange der kan deltage.
Pløjeudvalget meddeler herefter de enkelte selskaber, hvor mange deltagere hvert selskab
får tildelt. De enkelte selskaber udvælger derefter deres bedst kvalificerede pløjere til
deltagelse i mesterskabet.
Har et selskab ikke kvalificerede pløjere, meddeles dette snarest til Pløjeudvalget, der så
kan tildele ledige pladser til andre selskaber, som har kvalificerede pløjere.
Placeringer og præmier
Med hensyn til antal placeringer og præmier bruges samme skala som for kørsel udfra
gældende FEIreglement.

Lodtrækning om agernumre ved
danske og nordiske mesterskaber
1. Lodtrækning ved separate danmarksmesterskaber
Lodtrækningen sker aftenen før mesterskabet på det i programmet annoncerede tidspunkt.
Lodtrækningen overværes af overdommeren, samt de dommere og deltagere som måtte
være tilstede. Overdommeren er ansvarlig for lodtrækningen. Samtlige agernumre lægges
i en beholder, og der trækkes et (1) nummer for hver deltager for henholdsvis stubjord og
grønjord.
Disse agernumre er herefter gældende for deltageren under hele mesterskabet.
2. lodtrækning ved kombineret DM og NM
Lodtrækningen sker aftenen før mesterskabet på det i programmet annoncerede tidspunkt.
Lodtrækningen overværes af overdommeren, samt de dommere og deltagere som måtte
være tilstede.
Overdommeren er ansvarlig for lodtrækningen.
Først sker lodtrækningen til det nordiske mesterskab
:
Samtlige agernumre fordeles med fortløbende numre i et antal kuverter. I hver kuvert
lægges det antal agernumre som svarer til deltagerantallet i det nordiske mesterskab.
Eksempel:
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Der er 4 deltagere i NM, 4 agernumre lægges i hver kuvert (dog kan der være et lidt
mindre/større antal i den sidste kuvert).
Herefter lægges alle kuverter i en beholder og der trækkes en (1) kuvert. Deltagerne i det
nordiske mesterskab trækker herefter lod imellem de agernumre, der er i denne kuvert.
Denne procedure sker henholdsvis for stubjord og grønjord.
Når lodtrækningen til det nordiske mesterskab for stubjord og for grønjord er foretaget,
åbnes de resterende kuverter, og agernumrene lægges i ovenfor nævnte beholder.
Herefter foretages der lodtrækning for de øvrige deltagere, som beskrevet under pkt. 1.

Etiske regler for omgang med heste
1. Indenfor ride –og køresporten skal hensynet til hestene prioriteres over alt andet.
2. Hestenes velfærd skal gå forud for avlerens, trænerens, kuskens, rytterens,
ejerens, hestehandlerens, stævnearrangørens, sponsorernes og officials interesser
og ønsker.
3. Omsorg for og den veterinærmedicinske behandling af hestene skal alene have til
formål at fremme deres sundhed og velbefindende.
4. En god foderstand, hygiejne samt overholdelse af forsvarlige
sikkerhedsforanstaltninger skal til stadighed tilstræbes.
5. Under transport skal hestene sikres passende fodring og vanding samt god
renholdelse og ventilation i transportvognen.
6. Det er af stor betydning til stadighed at forbedre uddannelsen i træning og
håndtering af hestene samt at fremme veterinærmedicinske studier.
7. Kuskenes og rytternes personlige køre – og/eller ridefærdigheder, hestefaglige
viden og kunnen skal udvikles, og der må således ikke benyttes fysisk eller psykisk
vold overfor hestene.
8. Under enhver form for kørsel, ridning og træning skal der tages hensyn til, at
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hestene er levende væsener, og der må således ikke benyttes fysisk eller psykisk
vold overfor hestene.
9. Enhver klub under Dansk Køre Forbund og alle dens medlemmer af disse klubber
er forpligtiget til at respektere hestenes ret til omsorg, pleje og god behandling.
10. Bestemmelserne i FEI´s og Dansk Køre Forbunds reglementer vedrørende
hestenes behandling, velfærd og sundhedstilstand skal overholdes ikke blot under
deltagelse i stævner, men nok så vigtigt under den daglige træning.
Nævnte reglementer skal kontinuerligt revideres for at sikre hestenes velfærd.
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