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Inledning. 
 

Reglerna bygger delvis på JUF:s tävlingsregler för traktorplöjning, som 
utarbetades 1948. Reglerna har senare modifierats och anpassats till 
dagens förhållande. 
 
Alla som tävlar inom JUF:s tävlingsgrenar skall vara medlemmar i 
Jordbrukare-Ungdomens Förbund. Till distriktsmästare kan endast den 
koras som är boende i det distriktet tävlingen är utlyst för. Vid fler än 5 
tävlande i en klass på DM är två ekipage kvalade till SM. SM vinnaren är 
direktkvalad till nästa års SM tävling i samma klass. 
 
Klassindelning och utrustning 
Tävlingen avgörs i tre olika klasser av modellerna:  
Bogserade plogar och traktorer 1955 och äldre modell 
Hydraul burna plogar och traktorer 1955 och äldre modell 
Hydraul burna plogar och traktorer 1956 – 1964 årsmodell 
 
Traktorer och plogar anskaffas av de tävlande. 
 
Traktormodellerna får ej ha kommit ut senare än 1955 respektive 1964 
på den svenska marknaden. Detta innebär att traktorn kan ha tillverkats 
senare om inga ändringar gjorts sedan 1955 respektive 1964. En traktor 
tillverkad exempelvis 1957 tillåts därför köra i den äldre klassen om 
modellen introducerades senast 1955 på den Svenska marknaden i 
originalutförande. Även för plogar gäller samma bestämmelser. Vid olika 
årsmodeller på traktor och plog är det den yngsta som avgör vilken klass 
ekipaget tävlar i. 
 
Inga hydrauliska toppstänger, länkarmar eller utrustning på plogen tillåts. 
 
Stopp under tävlingen 
Medhjälpare i fält ej tillåtet, plöjarna får hjälpa varandra. 
Stopp på grund av mekaniskt fel måste meddelas till domare. 
Den enda hjälp som tillåts är då överdomaren på grund av mekaniska fel 
på traktor eller plog medgivit sådan. Total max-tid för reparation är 15 
minuter och ska ske i fält. 
Byte av traktor eller plog under tävlingsmomentet är endast tillåtet vid 
godkännande av tävlingsledningen. 
 
Väntetid beroende på grannen måste meddelas till domare. 
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Tävlingstegen 
Riktstakarna får ej bytas till egna utan godkännande av domare. 
Riktstakarna ska finnas kvar (samlade) efter avslut, om ej blir det 
poängavdrag. 
 
Det är tillåtet att plöjaren kontrollmäter sin teg innan start, skulle 
felaktigheter upptäckas meddelas domare. Det är även fritt att städa 
undan lös halm mm innan start. 
 
Under tävlingen är det inte tillåtet att gå i plöjd mark för att justera 
tiltorna. Det är endast tillåtet att gå i plöjd mark i samband med justering 
av plogen.  
 
Tävlingsresultat 
När tävlingsresultaten anslagits kan prisutdelning genomföras efter 30 
minuters protesttid.  
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Hur tävlingen anordnas 

 
Fältet bör ligga väl till ur publiksynpunkt. Jorden bör inte vara alltför styv 
eller på annat sätt svårplöjd. Teglängden bör vara minst 80 meter och 
tävlingstegarna bör ej understiga 640 m2 för enskäriga plogar och 960 
m2 för två- och treskäriga plogar. Med teglängden 80 meter blir således 
tegbredden minst 8 meter för enskäriga plogar och 12 meter för två- och 
treskäriga plogar. Vändtegens bredd bör vara ca 15 meter. 
 
Tävlingsfältet bör stakas ut senast dagen före tävlingen. Varje tävlings 
teg skall noggrant mätas upp och platsen för de blivande ryggarna 
särskilt markeras. En markeringsfåra för vändtegen skall köras upp i 
förväg. Denna skall läggas inåt fältet. 
 
Vid utstakningen får endast tre av tävlingsledningen tillhandahållna 
riktstakar användas. Ingen av riktstakarna får placeras mer än, 10 m 
utanför vändtegens markeringsfåra (innanför repen). 
 
Tävlingstegarna skall stakas ut så att de tävlande först plöjer 3 
högervarv runt den egna ryggen efter hopslaget och sedan fortsätter 
med vänstervarv mot grannen.  
 
Slutfåran skall läggas mot den tävlandes egen rygg. 
 
Tävlingen bedöms av minst två domare. Är antalet tävlande fler än tre 
bör antalet domare vara minst fyra. I slutresultatet adderas samtliga 
domares resultat. En särskilt sakkunnig person bör vara överdomare. 
 
Tävlingstiden bör vara max 2,5 timmar. 
 
Vid lika poäng för flera deltagare är följande faktorer utslagsgivande i 
nämnd ordning: 
1. Använd tid 
2. Ogräsbekämpning och plöjningens allmänna utseende 
3. Rygg och slutfåra 
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Bedömning 
 

1-2. Öppningsfåran skall vara rak och ren. Tegryggen skall vara 
ordentligt genomplöjd, ha god slutenhet och vara likformig i hela sin 
längd. Den skall ansluta väl till den övriga plöjningen och vara obetydligt 
högre än denna. 

 
Fullt plöjningsdjup skall ha uppnåtts 3 m in på tegen, och efter 7-8 
synliga tiltor runt ryggen. Förhållandet mellan tiltans djup och bredd bör 
om möjligt vara 2:3, och båda plogkropparna skall gå lika djupt. 

 
3. Tiltorna skall vara likformiga i hela sin längd och tvärs över hela 

plöjningen. Bedömningen sker över hela det plöjda området. Tiltorna 
skall sluta väl intill varandra så att den efterföljande harvningen under 
lättas och att en god såbädd erhålles så snabbt som möjligt. 

 
4. Bedömningen av nedplöjningen av grönt material, kontrolleras att alla 

gröna växtrester myllas ned och täcks så väl, att ogräs ej kan börja spira 
mellan tiltorna. Bedömning sker över hela det plöjda området. 

 
5. Plogfårorna och tiltorna skall vara raka över hela plöjningen för att ge 

förutsättning för en god genomplöjning, slutenhet och likformighet. 
Bedömning sker över hela det plöjda området. 

 
6.  Isättning (första plogkroppen) och upptagning (sista plogkroppen) av 

plogen skall göras vid vändtegs-markeringens kant. Detta moment visar, 
oftast mer än något annat förarens skicklighet. Båda vändtegarna skall 
bedömas. 

 
7. Efter körd grundfåra ska kontakt tas med tilldelad domare. Slutfårans 

djup skall ej väsentligt avvika från övrig plöjning. Slutfåran bör vara så 
smal som möjligt för att medge en enkel igenkörning. Slutfåran skall 
placeras så att sista plogkroppens landsida går intill grundfårans tiltkant.  

 
8. Kraven på en bra slutfåra är att den skall vara rak i hela sin längd och att 

den skall vara ren från jordkokor. Den skall ansluta väl till övrig plöjning. 
Slutfåran skall ligga mot tävlandes egen rygg. Endast ett synligt 
hjulspår är tillåtet. Flera hjulspår får förekomma på enskärig plog eller då 
traktorns spårvidd är för bredd i förhållande till plogens bredd. Fel lagd 
slutfåra (ej mot egen rygg) medför poängavdrag. 
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Bedömningsskala 

Ryggen                                     Maxpoäng / domare  
1. Öppningsfårans rakhet 10 P 

Öppningsfårans renhet 10 P 
Öppningsfårans likformighet 10 P 30 P 

 
2. Hopslagets likformighet 10 P 

Hopslagets slutenhet 10 P 
Ryggens anslutning till övrig plöjning 10 P 30 P  

   60 P 
 
Avdrag:  Ryggens genomplöjning  

(avdrag med max 10 P * halva antalet domare)    

Plöjningens allmänna utseende 
3. Tiltornas likformighet 2 bedömningar 2*10 P 20 P 

Tiltornas slutenhet 2 bedömningar 2*10 P 20 P 
4. Nedplöjning av växtrester 2 bedömningar 2*10 P 20 P 
5. Tiltornas rakhet 2 bedömningar 2*10 P 20 P 
6. Vändtegens utseende  2*10 P 20 P 
    100 P 

    
(isättning och upptagning m.m.) 
Avdrag: Genomplöjning ( avdrag med max 10 P / domare ) 

Plöjningsdjupet (avdrag med 2 P /domare och cm  
som plöjningen avviker från minimidjupet)    

 

Slutfåran 
7. Slutfårans djup 10 P 

Slutfårans läge 10 P 
8. Slutfåran rakhet 10 P 

Slutfåran renhet 10 P 
Slutfåran anslutning till övrig plöjning 10 P 

   50 P 
Totalpoäng (Sammanlagd poäng / domare och ekipage)  210 P  
 

Övriga avdrag:  
Tidsavdrag 1 poäng / domare och 2 minutersperiod. 
Osportsligt uppträdande (Överdomaren sätter poängen) 
 
Nedanstående ger 4 poängs avdrag / domare 
# Fel lagd slutfåra (slutfåra ej mot tävlandes rygg) 
# Lämnar oplöjd mark intill granne eller slutfåra 
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Bedömningsanvisningar veteranplöjning 
 
Öppningsfårans rakhet. 

10 poäng Helt rak 

8 poäng Svag isättningskrok 

6 poäng Mindre markerade krokar 

4 poäng Mer markerade krokar 

2 poäng Större markerade krokar eller mindre långkrok 

0 poäng Större långkrok  

 

Öppningsfårans renhet 
10 poäng Ren öppning 

8 poäng Enstaka små kokor 

6 poäng Kokor här och där 

4 poäng Kokor på många ställen 

2 poäng Större kokor på många ställen 

0 poäng Oren öppning 

 

AGR/BGR  

Lämpligen delas tävlingsdeltagarna upp på de olika domarna, så domaren 

har möjlighet att följa plogen se om ryggen blir helt genomplöjt. Det är 

viktigt att alla domare har samma bedömningskriterier i detta moment efter 

som det påverkar resultatet mellan olika tävlingsplöjare. Annars blir inte 

tävlingsplöjarna lika bedömda. Här finns en vägledning för olika poäng-

sättning i detta moment. 10 poäng ger 0 poängs avdrag medan 0 poäng ger 

10 poängs avdrag gånger halva antalet domare. 

 

10 poäng Helt genomplöjd i hela sin längd. 

8 poäng Kort sträcka oplöjd i ett drag (< 3 m) 

6 poäng Lång sträcka oplöjd i ett drag (> 3 m) 

4 poäng  Kort sträcka oplöjd i båda dragen (<3 m) 

2 poäng  Lång sträcka oplöjd i båda dragen (3-10 m) 

0 poäng Mycket lång sträcka oplöjd i båda dragen (>10 m) 
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Vändtegens utseende 
Här skall tagas hänsyn vid bedömning av upptagning av bogserad plog att 

det kan förekomma viss ojämnhet. Detta beror på grund av var klacken i 

navet sitter kan hjulet rulla olika långt innan den mekaniska lyftanordningen 

lyfter plogen. Isättning och upptagning skall ske vid markeringsfåran. 

Domaren skall granska plöjningen på båda sidor om markeringsfåran. 

Särskilt uppmärksammas att plöjningen sker ända ut till markeringsfåran. 

Lösa jordkokor som hamnar på vändtegen kan vara ett hinder och bestraffas. 

 

Vändteg: (OBS Vändtegens poäng anges skilt för varje vändteg, här 

bedömer både A och B sin vändteg som exempel A1 och B1 vändteg 1 och 

deras poängsumma anges på vändteg 1 och A2 och B2 bedömer vändteg 2 

och poängsumman anges på vändteg 2) 

 

Slutfårans läge 
Detta moment delar lämpligen tävlingsplöjarna mellan olika domare. 

Domarna har små markerings stickor till hjälp för mätning av slutfårans läge. 

Avvikelse vid de tre mätpunkterna, som är fördelade på halva tegens längd 

ger följande poäng. Det är viktigt att alla domarna har samma kriterier vid 

bedömningen. Annars blir inte tävlingsplöjarna lika bedömda. 

 

10 poäng Avvikelse mindre än 1 cm 

 9 poäng Avvikelse mellan 1 och 2 cm 

 8 poäng Avvikelse mellan 2 och 3 cm 

 7 poäng Avvikelse mellan 3 och 4 cm 

 6 poäng Avvikelse mellan 4 och 5 cm 

 5 poäng Avvikelse mellan 5 och 7 cm 

 4 poäng Avvikelse mellan 7 och 9 cm 

2 poäng Avvikelse mellan 9 och 12 cm 

1 poäng Avvikelse mellan 12 och 16 cm 

0 poäng Avvikelse mer än 16 cm 

 

(OBS här skall domarens poäng multipliceras med halva antalet domare) 

I moment där domarna dömer alla tävlingsplöjare har bedömnings kriterier 

mellan olika domare mindre betydelse, eftersom varje domare har samma 

(egna) kriterier för samtliga tävlingsplöjare (OBS Här skall sammanlagda 

poängen delas med 2 eftersom det är både A och B dömer detta moment). 
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Anteckningar 
 

   
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  


