
Jordbrukare Ungdomens Förbund                     Tel: 0150-503 90
Stora Malmsvägen 7
641 50 Katrineholm                                                                              2022-01-01

REGLER FÖR
PLÖJNING MED

VÄXELPLOG
14:e upplagan



REGLER FÖR TÄVLINGAR MED VÄXELPLOG

ALMÄNNA BESTÄMMELSER
SM i plöjning arrangeras årligen av JUF. Förutom korande av svensk mästare respektive 
svensk juniormästare i plöjning tjänar SM i växelplog som uttagningstävling till nästkom-
mande års VM i plöjning i klassen för växelplogar. Juniormästaren liksom tvåan i SM är kvali-
ficerade för deltagande i EM i växelplog.

TID OCH PLATS FÖR SM
SM i plöjning förläggs varje år till olika platser i landet. Tidpunkten bestäms av JUF i samar-
bete med arrangerande distrikt.

TÄVLANDE
SM anordnas som en finaltävling med deltagande av distriktsrepresentanter. Varje distrikt får 
ställa upp med en representant i SM, antingen i klassen för växelplog eller i klassen för tegplo-
gar. Har distriktet fler än fem deltagare i DM resp. JDM får man ställa upp med två deltagare i 
SM resp. JSM. DM anordnas av JUF-distrikt eller motsvarande och bör ha föregåtts av kurser 
och lokala uttagningstävlingar. Distrikt som ej anordnat DM får inte sända representanter till 
SM.
Lägsta åldern för deltagande i SM är 15 år. Då DM som regel anordnas året före SM, blir 
lägsta åldern för deltagande i DM 14 år. SM-tävlingarna och uttagningstävlingar till dessa är 
öppna för medlemmar i JUF. Segraren i SM är direktkvalificerad till nästa års SM. Om en plö-
jare samma år vinner både SM och DM skall 2:an i DM representera distriktet i SM.

JUNIORMÄSTERSKAP
JSM arrangeras varje år efter samma regler som gäller för SM. Deltagare i JSM får fylla högst 
22 år under tävlingsåret. Lägsta ålder för deltagande är 15 år. Segraren i JSM är kvalificerad att 
delta i respektive klass i nästa års JSM, om denne är högst 22 år, samt i nästa års SM. Junior-
mästaren i växelplog är kvalificerad att delta i EM i växelplog. 
Kvalificering till JSM skall i första hand ske genom seger i JDM. Om en junior blir totalseg-
rare i DM skall han som regel delta i SM, varvid 2:an i JDM då får delta i JSM. Detta får ske 
under förutsättning att klasserna plöjer tillsammans vid DM med gemensamma domare.

KVALIFICERING TILL VM
Den svenske mästaren i växelplog blir Sveriges representant i VM i plöjning i klassen för 
växelplog. Tvåan i SM kvalificerar sig för att delta i EM i växel¬plog. Vid lika poäng för flera 
deltagare är följande faktorer utslagsgivande:
1. Använd tid
2. Ogräsbekämpning
3. Rygg och slutfåra
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PLOGAR OCH UTRUSTNING
SM i växelplog omfattar tävling med 3-skärig eller 4-skärig plog.
Vid tävling skall traktor överensstämma med det fordon som typ- eller regi¬-streringsbesikti-
gats vad beträffar trafiksäkerhet och arbetsmiljö. Ingrepp får ej göras på sitsen eller hytt- och 
ramkonstruktionens bärande delar. Ej heller får sitsen ersättas med annan än för traktorn 
godkänd typ. Lätt demon¬terbara bakstycken och bakfönster kan tas bort under tävlingen. 
Sidodörrar på skyddshytt får däremot ej tas bort.
Medåkande får ej medfölja på traktor, vare sig i samband med träning eller tävling.
Vid SM-tävling eller uttagningstävling till SM får endast användas plogar som är utrustade 
med plogställ och vändskivor och som bevisligen kan hänföras till standardutrustning av en 
typ saluförs eller har saluförts på den svenska marknaden. Speciella tävlingskroppar är således 
ej tillåtna.

Besiktning av utrustning skall ske genom överdomarens försorg i god tid före tävling, varvid 
det skall kontrolleras att tävlingsekipaget uppfyller kraven beträffande trafiksäkerhet och ar-
betsmiljö och de särskilda tävlingstekniska krav, som ställs i dessa regler. Ett särskilt PM finns 
beträffande kraven vid besiktning.

Plöjare får själva välja traktor och plog för användning i tävling som SM eller DM. Före start i 
DM skall varje tävlande till tävlingsledningen vid DM anmäla om han eller hon i händelse 
av seger önskar delta i växelplogs- eller tegplogsklass i SM. För deltagande i SM resp. JSM 
krävs giltigt förarbevis.

Det är ej tillåtet att byta fabrikat på traktor, plog eller däck mellan DM och SM. Den som 
önskar byta skall skriftligt anmäla detta före DM-tävlingen till tävlingsledningen. VM kvali-
ficerade plöjare skall vid VM och EM använda samma fabrikat på utrustningen som i SM, om 
ej särskilda skäl föranleder annat.

TÄVLINGSFÄLT
Varje plöjare skall plöja en teg på stubb och en på vall. Fördelning av tegarna sker genom lott-
ning, en för vardera stubb och vall. Varje teg omfattar 2500-3000 kvm. Normalt mått är 35/25 
x 100 m (se figuren på omslagets baksida). Tegarna begränsas av en vändteg på ca 10 m vid 
vardera kortsidan. Plöjning av dessa tegar ingår inte i tävlingen. Vändtegens markeringsfåra 
läggs inåt fältet.

Tävlingstegen plöjs i följande ordning:
1. Ryggen
2. Inåtplöjningen
3. Kilen
4. Mellanvändtegen
5. Slutfåran
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UTSTAKNING AV RYGG
På varje teg markeras platserna för de blivande ryggarna genom tävlings¬ledningens för-
sorg. Numrerade skyltar sätts upp i vardera ändan av tegen. Vid utstakning av ryggen får de 
tävlande endast använda tre av tävlings¬ledningen tillhandahållna rikstakar. Rikstakarna får 
ej placeras mer än 10 m utanför vändtegsmarkeringen. För uppsättning och borttagning av 
riksta¬karna till ryggen kan plöjaren få hjälp. Användning av andra hjälpmedel är ej tillåten. 
Ansvaret för utstakningen har alltid plöjaren. 

UPPEHÅLL I TÄVLINGEN
För att underlätta bedömning av öppningsfårans rakhet görs ett uppehåll i tävlingen, när 
denna körts. Om tävlingsledningen så beslutar, kan ett nytt uppehåll göras före anslutnings-
draget mot kilen för att ge domarna bättre möjlighet att kontrollera genomplöjningen i detta 
drag. Omstart efter sådant extra uppehåll sker efter domarens anvisningar. Observera att 
ingen stakning för anslutningsdraget mot kilen är tillåten.

TÄVLINGSREGLER
För tävlingsplöjning på stubb och vall gäller samma regler.
1. Ryggen
Plöjningen inleds med att plöjaren gör en halv rygg. Öppningsfåran skall vara rak och helt 
genomskuren. Öppningsdraget får köras med valfritt antal plogkroppar i arbete. Första 
ryggtiltan vänds tillbaka i öppningsfåran och den skall vara lika hög som anslutande tiltor 
och får inte skjuta över på oplöjd mark. Det är ej tillåtet att trycka till första tiltan med trak-
torhjulet genom en extra körning. 

2. Inåtplöjningen
Första draget körs med högerläggande plog. Andra draget körs med höger- eller vänsterläg-
gande plog, varefter växling sker. Under hela tävlingen skall sedan växling ske mellan höger- 
och vänsterläggande plog. I tredje draget skall fullt plöjningsdjup ha uppnåtts. Inåtplöjning-
en är avslutad, när det finns minst 12 synliga tiltor.

3. Kilplöjning
Plöjaren gör själv inmätning av vändtegsfåran (mellanvändtegen) från den egna ryggen till 
kilen. Den avslutande plöjningen av mellanvändtegen fram till slutfåran skall omfatta 12 
drag med 3-skärig plog och 9 drag med 4-skärig plog. 
Kilplöjningen avgränsas av mellanvändtegen samt grannens tomfåra efter inåtplöjningen. 
Markeringsfåran för kilen kan läggas upp inom eller utom tävlingstiden. Växling mellan hö-
ger- och vänsterläggande plog sker för varje drag till dess hela kilen är färdigplöjd. Hela kily-
tan skall plöjas till fullt plöj¬ningsdjup. Särskild noggrannhet skall iakttas vid isättning och 
upptagning vid vändtegarnas markeringsfåror. Packning med traktorhjulen är icke tillåten. 
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4. Mellanvändteg
Plöjningen av mellanvändtegen börjar med ett anslutningsdrag mot kilen. Detta kan köras 
antingen med höger- eller vänsterläggande plog. Anslut¬ningsdraget skall köras med samt-
liga plogkroppar i arbetsläge så att inga höga tiltor eller svackor uppstår. Tiltläggningen skall 
vara lika god som i övrig plöjning och allt skall vara väl genomplöjt. Första synliga tiltan i 
anslutnings¬draget skall vara av full storlek och helt synlig i hela sin längd. Mellan¬vändte-
gen skall plöjas färdig med 35 eller 36 synliga tiltor. Avvikande antal medför poängavdrag. 
Tomkörning på egen teg är tillåten. Växling sker mellan varje drag tills dess hela mellan-
vändtegen är plöjd. 

5. Slutfåran
Plöjningen avslutas med en slutfåra intill den egna ryggen. Den skall köras med ”skivrist 
intill skivrist”. All mark skall vara plöjd till fullt djup och ingen remsa får lämnas oplöjd. 
Slutfåran skall vara rak och ren och lika djup som angivet plöjningsdjup. Slutfåran skall 
ansluta väl till övrig plöjning. Anslut¬ningen omfattar de två sista dragen (6 eller 8 tiltor) av 
plöjningen. 

TILTBREDD OCH PLÖJNINGSDJUP
Plöjningen skall vara jämn och likformig beträffande tiltornas bredd och djup. Detta såväl 
inom som mellan enskilda plogdrag. Plöjaren avgör själv lämplig tiltbredd.
Lägsta tillåtna plöjningsdjup fastställs av tävlingsledningen. Fullt plöjnings¬djup skall ha 
uppnåtts efter 6 synliga tiltor i inåtplöjningen. Mätning av djupet sker ej närmare den yttre 
vändtegsmarkeringen än 2 m. 
Bedömning av avvikelserna från fastställt plöjningsdjup sker enligt nedan¬stående skala. 
Poängavdrag görs endast om plöjningen är för grund.
           Avvikelse från minimidjup           Poängavdrag
 0,1 – 0,4 cm                                                     1 p
 0,5 – 1,0 cm                                                      2 p
 1,5 – 2,0 cm                                                     4 p
 2,1 – 3,0 cm                                                     6 p
 3,1 cm -                                                     8 p
 Avdraget multipliceras med antalet domare.

TILTLÄGGNING
Tiltorna skall vara väl markerade i hela sin längd samt ha en god slutenhet. Detta innebär 
att tiltorna skall vara väl vända och ligga tätt intill varandra. Inga ”hargömmor” får finnas 
och allt grönt skall vara väl nerplöjt. Större hopar av lös halm, som vid stubbplöjningen blir 
liggande kvar på ytan, kan i vissa fall ej betraktas som fel.

Under vissa förhållanden kan plöjningen genomföras så att tiltkammarna helt försvinner. 
Ur praktisk plöjningssynpunkt kan detta ibland vara en fördel. Ur tävlingssynpunkt är det 
dock en klar nackdel därför att bedömningen av ett flertal moment försvåras eller omöjlig-
görs. Den plöjare som medvetet försvårar bedömningen genom att utplåna tillkammarna får 
därför ej full poäng.
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TILTORNAS LOSSKÄRNING OCH LUCKRING
Tiltorna skall vara helt losskurna från underlaget på hela den plöjda ytan. Alla ogräsrötter 
skall vara avskurna och avslitna. Tiltorna skall vara likformigt luckrade så att efterföljande 
bearbetning underlättas. 

PLÖJNINGENS ALLMÄNNA UTSEENDE
Alla fåror och tiltor skall vara raka. Isättning och upptagning av plogen vid vändtegen skall 
ske så att plöjningen av vändtegen underlättas. Isättning av främre plogkropp sker vid marke-
ringsfåran. 
Inga extra spår av traktordäck får finnas i plöjningen utöver traktorspåret vid slutfåran. 
Ingen ytterligare formning av tiltorna utöver den som åstadkommits av rister, skär, vändski-
vor eller strykvingar får förekomma. 

TID
Den totala tävlingstiden är normalt 3 timmar, om ej tävlingsledningen beslutar annorlunda. 
Av den totala tiden får plöjaren använda maximalt 20 minuter för öppningsfåran och 2 tim-
mar och 20 minuter för plöjningen i övrigt. Tiden mäts individuellt för varje plöjare. Behöver 
plöjaren längre tid för att genomföra plöjningen erhålls ett poängavdrag för varje påbörjad 
2-minutersperiod i överskriden tid med 1 poäng per domare. Poängavdrag ges både för över-
skriden tid i öppningen och för plöjningen i övrigt. 

Vid mekaniskt fel på traktor eller plog, som inträffar under tävlingen eller då plöjaren tvingas 
vänta på grannen, görs anmälan till tidtagare. Denne noterar tidpunkt för stoppet och under-
rättar överdomaren. Extra tid utan poängförlust kan då erhållas, om överdomaren medger 
detta. För hela tävlingen tillåts som regel ej mer än en timmes extra tid pga. mekaniskt fel på 
traktor och plog. 

INGEN ASSISTANS TILLÅTEN
Den enda hjälp som tillåts är
– då rikstakarna för ryggen ska sättas upp och tas bort, samt
– då överdomare på grund av mekaniska fel på traktor och plog medgivit sådan.

All övrig hjälp till plöjaren under tävlingen, såväl med tecken som på annat sätt, är förbjuden. 
Under träningsdagarna har deltagarna däremot rätt att erhålla all möjlig hjälp. 

Tävlingstegarna är avspärrade för obehöriga under tävlingens gång. Sedan tävlingen startats 
får endast tävlande, domare, tidtagare och annan person med särskilt tillstånd av överdoma-
ren vistas inom avspärrat tävlingsområde.

Förutom här angivna regler gäller vid tävling i traktorplöjning, liksom vid allt övrigt traktor-
arbete, att iaktta nödig försiktighet ur skyddssynpunkt.
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BROTT MOT REGLERNA
Tävlande som bryter mot någon del av reglerna erhåller varning och poängavdrag. Upprepa-
de brott mot reglerna leder till diskvalificering. 

KONTROLL OCH TILLSYN
För reglernas efterlevnad står plöjaren under tillsyn av tävlingens samtliga funktionärer. 

BEDÖMNING
Domare 
Deltagarnas plöjningsresultat bedöms normalt av åtta domare under ledning av en överdo-
mare. Dessa domare representerar olika yrkesgrupper med nära anknytning till jordbruket 
så som konsulenter, lärare, lantbrukare m.fl. som är väl förtrogna med kraven på en god 
plöjning och väl insatta i tävlingsregler och bedömningsanvisningar. 
Domare utses av tävlingsledningen i samråd med överdomaren. 
Vid domarkonferenser och provbedömningar innan tävlingen, skall domarna komma över-
ens om tillämpningen och tolkningen av bedömningsreglerna. Vid bedömning uppdelas do-
marna i två grupper (A och B). Varje domare inom dessa grupper bedömer kvalitén av varje 
plöjares resultat med hänsyn till regler och bedömningsskala. Endast hela poäng används.

Tidtagare
De olika deltagarnas plöjningstider kontrolleras och noteras av särskilda tidtagare utsedda av 
tävlingsledningen (högst 4 plöjare per tidtagare). 
Tidtagarna fungerar dessutom som djupmätare och vid behov också som kontaktpersoner 
mellan de enskilda plöjarna och överdomaren. 

Poängavdrag
1. För dåligt genomplöjd rygg kan ge poängavdrag med upp till 5 poäng per domare 
           (se bedömningsanvisningar).
2. För alltigenom dålig genomplöjning kan varje domare ge ett poängavdrag på upp  
           till 10 poäng. Avdraget användes endast vid större systematiska fel och multipliceras 
           då med halva antalet domare.
3. För dålig genomplöjning i anslutningsdraget mot kilen kan ge poängavdrag med 
           upp till 5 poäng per domare enligt samma prin¬ciper som gäller för ryggens 
            genomplöjning. 
4. För grund plöjning ger avdrag per domare enligt skalan på sidan 5. 
5. För varje påbörjad 2-minutersperiod som maximitiden överskridits, för såväl 
           öppningsfåran som för plöjningen i övrigt, görs ett poängavdrag med 1 poäng per 
           domare. 
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6. För felaktigt antal tiltor på mellanvändtegen, vilket är resultatet av en grav 
            felmätning, görs ett poängavdrag med 2 poäng per domare.
7. För felaktigt placerad slutfåra görs ett poängavdrag med 1 poäng per domare för varje
            påbörjad 2,5 cm utöver 5 cm, om bredden av det oplöjda uppgår till mer än 5 cm på 
            bredaste stället. Avdraget är maximerat till 4 poäng per domare. Se vidare under punkt
           14 på sidan 13 i bedömnings-anvisningarna. 
8. För extra traktorhjulspår görs poängavdrag med högst 4 poäng per domare. Ett 
            enstaka spår bör normalt ge ett avdrag på 1 poäng per domare.
9. Regelbrott i övrigt kan medföra poängavdrag på upp till 10 poäng per domare. 
            Avdragets storlek avgörs av domarjuryn. 

PROTEST
Protest mot domslut skall lämnas skriftligen senast 30 minuter efter resultatets offentliggöran-
de. Protesten avgörs av överdomaren och en domare ur A- respektive B-gruppen, vilka till-
sammans utgör domarjuryn.

RESULTAT
Omedelbart efter det att bedömningen av varje enskilt moment avslutats överlämnar domar-
na sina delprotokoll till tävlingsledningen, så att resultaten snabbt kan bearbetas och succes-
sivt meddelas publiken under tävlingens gång. 

Vid bearbetning av domarprotokollen adderas samtliga domares poäng för varje plöjare och 
bedömningsmoment. 

Innan slutresultatet för varje tävlingsdag offentliggörs skall hänsyn tas till eventuella poängav-
drag. 

Sedan båda tävlingsdagarnas plöjningar genomförts adderas resultaten från de båda dagarna. 
Denna poängsumma gäller som officiellt resultat av SM-tävlingarna. 
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BEDÖMNINGSANVISNINGAR
FÖR VÄXELPLÖJNINGSTÄVLINGAR

Dessa anvisningar är främst avsedda att ge vissa riktlinjer för bedömning av tävlingar med 
växelplog. De utgör inte några regler men de är till för att ge plöjare och funktionärer viss 
hjälp när det gäller att tolka reglerna. Det är emellertid alltid domaren som dömer på grund-
val av vad han ser under plöjningen. 
Innan definitiva poäng sätts bör varje domare skaffa sig en allmän uppfattning om förhållan-
dena på fältet. Han gör det bäst genom att göra en jämförelse mellan 3-4 plöjare och han får 
på så sätt en preliminär bild av hur jorden och andra förhål¬landen påverkar plöjningsresul-
taten. 
POÄNGBEDÖMNING
1. Öppningsfårans rakhet (A1)
Det är viktigt att öppningsfåran är alldeles rak. Det innebär ett mått på förarens körskicklig-
het och ger goda förutsättningar för ett bra plöjningsresultat. 
 Rak                                                                    10 poäng
 Svag isättningskrok eller obetydlig krok 8-9 poäng
 Några småkrokar                                              6-7 poäng
 Mera markerade krokar                                   4-5 poäng
 Långkrok                                                          1-3 poäng
Bedömningen görs från vändtegen.  Alla fårorna bör ses från samma håll, då ljuset kan inver-
ka på hur domaren uppfattar plöjningsresultatet. 
2. Inåtplöjningen: Anslutningen av första tiltan (B1)
”Ryggen” skall ansluta väl till den efterföljande plöjningen. Ryggen får inte vara hög och den 
första tiltan får inte vara ställd på kant. Första tiltan i ryggen skall läggas tillbaka i öppnings-
fåran och får inte skjuta över mot oplöjd mark. Ryggtiltan skall vara jämn i hela sin längd och 
övergången från denna till övrig plöjning skall vara mjuk. 
 Mjuk övergång. Låg rygg hela vägen.
 Inget överskjut mot oplöjd mark.                              10 poäng
 Mindre avvikelser på något ställe eller 
 någon punkt av ryggen för hög/låg. Mindre överskjut.            8-9 poäng
           Mindre avvikelser på flera ställen.
           Ett par punkter av ryggen hög/låg. Något större överskjut.    6-7 poäng
 Större avvikelser längre sträckor med avvikelser.
 Sammanhängande hög rygg. Stora överskjut.                4-5 poäng
 Mycket stora avvikelser, mycket hög rygg 
 eller mycket stora överskjut                                       1-3 poäng
Grönt material som sticker upp skall ej bedömas här. Det sker vid första bedömningen av 
nedplöjning av grönt material.
3. Tiltornas rakhet (A2 och A4)
Plogfårorna och tiltorna skall vara raka över hela plöjningen för att ge förutsättning för god 
genomplöjning och bra tiltläggning, slutenhet och likformighet.
Bedömningen skall ske under upprepade tillfällen och från vändtegen. Kontrollera både få-
rorna och tiltorna och se till att dessa är raka i hela sin längd och över hela tegen.
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           Helt raka fåror/tiltor                                     10 poäng
 En obetydlig krok (även isättningskrok)  8-9 poäng
 En något större krok eller flera obetydliga krokar 6-7 poäng
 Flera krokar eller en lång böj                        4-5 poäng
 Mycket kraftig krok eller krokar                        1-3 poäng
4. Ogräsbekämpning: Nedplöjning av växtrester/grönt material (A3 och A9)
Bedömningen görs vid fler tillfällen under plöjning för att kontrollera att alla växt¬rester 
myllas ned och täcks så väl att ogräs inte kan börja spira mellan tiltorna. Bedömningen skall 
omfatta hela den plöjda ytan således både ”ryggen” och slutfåran. Den första bedömningen 
bör omfatta ytan fram tills dess att plöjaren börjar köra de korta dragen i kilplöjningen. Den 
andra bedömningen sker när plöjningen är avslutad. 
 Hela ytan svart. Inga strån sticker upp.               10 poäng
 Enstaka strån sticker upp mellan tiltorna  8-9 poäng
 Strån på några ställen eller någon fläck med växtrester 6-7 poäng
 Strån på många ställen eller flera fläckar med växtrester 4-5 poäng
 Växtrester på stora delar av plöjningen              1-3 poäng
Tussar av lös halm som beror på att tröskan fördelat halmen ojämnt skall ej föran¬leda låg po-
äng på en för övrigt god plöjning. Kontrollera noga att inte samma växt¬rester blir föremål för 
bedömning vid båda tillfällena!
5. Tiltornas likformighet (B2 och B6)
Tiltorna skall vara lika stora, lika höga och lika tjocka i hela sin längd och tvärs över hela plöj-
ningen. Bedömningen sker över hela den plöjda ytan och görs i två del¬bedömningar.
 Alla tiltor likformiga både längs och tvärs plöjningen 10 poäng
 Enstaka tiltor olikformiga på något ställe            8-9 poäng
 Fler tiltor olikformiga                                              6-7 poäng
 Många tiltor olikformiga på fler ställen                      4-5 poäng
 Olikformade tiltor över hela tegen                       1-3 poäng
6. Tiltornas slutenhet (B3 och B7)
Tiltorna skall sluta väl intill varandra så att den efterföljande harvningen blir lätt och så att 
man snabbt får en bra såbädd. Bedömningen av slutenheten görs vid två olika tillfällen så att 
hela ytan bedöms. Se till att allt blir bedömt men bara en gång! Lämplig gräns är när kildra-
gen börjar bli korta.
 Mycket väl slutna tiltor över hela ytan                          10 poäng
 Enstaka små hål eller dålig slutenhet på något ställe  8-9 poäng
 Några mindre hål eller dålig slutenhet på några ställen 6-7 poäng
 Flera hål eller dålig slutenhet på flera ställen             4-5 poäng
 Många stora hål eller genomgående dålig slutenhet  1-3 poäng
7. Kilplöjningen: Kilens avslutning mot mellanvändtegen (B4)
Kilen skall plöjas omväxlande med höger- och vänsterläggande plogkroppar. Detta kan med-
föra svårigheter för plöjaren att få hela ytan fram till markeringsfåran väl plöjd. En bedöm-
ning av hur detta lyckats skall därför göras när plöjaren har kört anslutningsdraget mot kilen. 
Bedömningen skall avse de i vinkel gående kiltiltorna, som skall vara lik¬formiga och jämnt 
plöjda ända fram till anslutningsdraget. Däremot skall ingen bedöm¬ning här göras av själva 
anslutningsdraget. Det bedöms istället under B5. Se punkt 8.
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Kiltiltorna fullständigt och jämnt plöjda ända fram
 mot anslutningsdraget till mellanvändtegen   10 poäng
 Någon enstaka kiltilta ofullständigt plöjd  8-9 poäng
 Flera tiltor ofullständigt plöjda                         6-7 poäng
 Många stora ofullständigheter i kiltiltorna  4-5 poäng
 Överlag dåligt plöjd kilavslutning             1-3 poäng
Ingen packning med traktorhjulen är tillåten i samband med isättning och upptagning. 
Otillåten packning ger poängavdrag enligt punkt 8 ”Brott mot reglerna”.
8. Mellanvändtegens anslutningsdrag mot kilen (B5)
Anslutningen mellan tiltorna i kilplöjningen och tiltorna i det första draget i mellan¬vänd-
tegen skall vara god. Hela ytan skall vara jämn och utan toppar eller hål. Bedöm¬ningsmo-
mentet omfattar plöjningen av det första draget mot kilen. Lägg särskilt märke till om det 
finns en fullt synlig första tilta och i så fall om den är av full storlek och helt synlig i hela sin 
längd. OBS! Det skall finnas 35 eller 36 synliga tiltor i mellanvändtegen. Fäst inget avseende 
vid uppstickande gröna strån, då dessa istället bedöms under nedplöjningen av grönt ma-
terial. Notera särskilt förekomsten av extra hjulspår. Finns det sådana blir det extra av-
drag. Observera att dålig genomplöjning i anslutningsdraget mot kilen bestraffas genom 
särskilt avdrag.
 Första tiltan är av full storlek och helt synlig i hela sin
 längd. Inga hål eller toppar, mjuk övergång.                         10 poäng
 Första tiltan har god kontakt, men något enstaka hål
 eller någon enstaka topp. Mindre avvikelse i övergången.            8-9 poäng
 Första tiltan har sämre kontakt och är osynlig på kortare sträcka.
 Några hål eller toppar. Flera mindre avvikelser i övergången. 6-7 poäng
 Första tiltan osynlig på längre sträcka. Flera och större håligheter.
 Många och stora toppar och stora avvikelser i övergången. 4-5 poäng 
 Mycket stora avvikelser i anslutningen. Osynlig första tilta. 1-3 poäng
9. Jämna och väl markerade tiltkammar (A5)
Tiltorna skall ha jämna och väl markerade tiltkammar över hela tegens längd och bredd. 
En helt slät plöjning kan visserligen vid vissa tillfällen vara fördelaktig ur praktisk jordbear-
betningssynpunkt men är ur tävlingssynpunkt ej acceptabel. För dåligt markerade tiltkam-
mar försvårar eller omöjliggör en rättvis bedömning av flera tävlingsmoment, bl.a. tiltornas 
likformighet. Plöjare som har bra tiltmarkering i början av tegen kan genom dålig tidspla-
nering tvingas köra fort på slutet och därigenom tappa tiltmarkeringen. Detta skall medföra 
poängavdrag. Uppressade klumpar, som försvårar såbäddsberedningen, skall också bestraf-
fas.
 Jämna och väl markerade tiltkammar. Inga klumpar 10 poäng
 Små missar i markeringen och/eller enstaka klumpar 8-9 poäng
 Större missar i markeringen och/eller en del klumpar 6-7 poäng
           Dålig markering och/eller en hel del klumpar
           över stora delar av tegen                                                         4-5 poäng
 Mycket dålig markering och/eller många klumpar            2-3 poäng
 Ingen markering                                                                        1 poäng
10. Anslutning mellan plogdragen (A6)
Här bedöms anslutningen mellan de olika plogdragen. Vid växelplöjning får man en na¬tur-
lig gräns mellan dragen, men dessa gränser skall vara lika över hela tegen. Tiltorna
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i de olika dragen skall sinsemellan vara lika. Bedömningen skall omfatta hela tegen förutom 
rygg och slutfåra. 
 Inga synbara skillnader mellan de olika plogdragen              10 poäng
 Märkbara skarvar mellan plogdragen på några ställen            8-9 poäng
 Märkbara skarvar mellan plogdragen på flera ställen            6-7 poäng
 Märkbara skarvar över stor del av plöjningen                        4-5 poäng
 Genomgående mycket märkbara skarvar mellan plogdragen 1-3 poäng
11. Slutfårans rakhet (A7)
Slutfåran skall vara rak i hela sin längd. Bedömningen av rakheten sker från vändtegen. Alla 
slutfåror skall bedömas i samma ljus.
 Helt rak slutfåra                                    10 poäng
 En mindre krok                                   8-9 poäng
 Flera mindre eller en större krok 6-7 poäng
 Flera krokar eller en lång böj            4-5 poäng
 Mycket kraftig krok eller flera större krokar 1-3 poäng
12. Slutfårans renhet (A8)
Kravet på en bra slutfåra är att den skall vara ren och fri från jordkokor. 
 Helt ren slutfåra              10 poäng
 Enstaka små kokor             8-9 poäng
 Några kokor här och där 6-7 poäng
 Kokor på många ställen 4-5 poäng
 Oren i hela längden 1-3 poäng
13. Slutfårans anslutning till övrig plöjning (B8)
Slutfåran skall vara jämn och regelbunden och överensstämma i bredd och djup med övrig 
plöjning, samt ge en jämn anslutning till plöjningen i övrigt. Både för höga och för låga tiltor 
medför avdrag. I denna bedömning skall då även ingå de två sista dragen i mellanvändtegen.
 Överensstämmer helt i bredd och djup med övrig plöjning
 och ansluter väl till plöjningen i övrigt.              10 poäng
 Överensstämmer ej helt med övrig plöjning,
 Ojämn övergång på något ställe.                                    8-9 poäng
 Sämre överensstämmelse, ojämn övergång på flera ställen. 6-7 poäng
 Dålig överensstämmelse med plöjningen i övrigt.
 Större avvikelser i övergången på flera ställen.  4-5 poäng
 Mycket dålig överensstämmelse med övrig plöjning, 
 Avvikelser i övergången på många ställen.             1-3 poäng
14. Slutfåran: Placering intill öppningsfåran (B9)
Mellanvändstegen avslutas med en slutfåra i hela sin längd skall plöjas till fullt djup och place-
ras exakt intill kanten av den första plöjda öppningsfåran. Den skall köras ”skivrist intill skiv-
rist”. Avvikelser från denna placering innebär antingen att man skär för långt in i det redan 
plöjda eller att man lämnar en del av kanten oplöjd. Båda delarna innebär dålig precision och 
medför lägre poäng. Kontroll skall göras genom utplacering av mät¬stickor på minst tre ställ-
en ca 2m från öppningsfårans kant i god tid för körningen av slutfåran. Det exakta avståndet 
fastställs av överdomaren.
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I kolumnen avvikelse i cm ges exempel på hur långt in i tiltan plöjaren tillåts köra för att 
uppnå en viss poäng. Observera att det är endast vid rak slutfåra som mätvärdena i tabel-
len kan användas. Mätningen skall därför alltid kombineras med en bedömning av slut-
fårans placering i hela dess längd.
Domaren ansvarar för kontrollmätningen på de tegar han tilldelas av överdomaren. 
Slutfåran placerad rätt med ”skivrist intill”                  Avvikelse              Poäng
skivrist” i hela längden                                                         0-5 cm             10 poäng
Liten del av tiltkanten avskuren på något ställe          5-10 cm            8-9 poäng
Större del av tiltkanten avskuren under kort sträcka       10-15 cm             6-7 poäng
Tiltkanten avskuren långt in i plöjningen under längre sträcka 15-20 cm  4-5 poäng
Tiltkanten avskuren mycket långt in i plöjningen 
under längre sträcka                                                     20-30 cm            1-3 poäng
Tiltkanten avskuren långt in under längre sträcka          > 30 cm               0 poäng
En kant på längre sträcka än 5 m lämnad oplöjd                                       0 poäng
Trots att plöjaren lämnat en kort kant oplöjd (< 5 m) kan denne ges poäng för slutfårans pla-
cering, förutsatt att denna kant inte på något ställe är bredare än 5 cm och slutfåran i övrigt 
är rätt placerad. En slutfåra med kort oplöjd kant skall dock inte kunna ge mer än maximalt 6 
poäng. Längden och bredden på den oplöjda kanten får avgöra poängen.
Observera att större oplöjda delar (> 5 cm) oberoende av längd behandlas under avdrag. 
Domaren för in inmätt avstånd i cm på domarprotokollet. Överdomaren tillser att rätt po-
ängavdrag förs in på slutprotokollet. Avdraget utgör 
1 poäng per domare för varje påbörjad 2,5 cm utöver 5 cm, om bredden av det oplöjda upp-
går till mer än 5 cm. Bredden på det bredaste av de uppmätta ställena avgör avdragets stor-
lek. Avdraget är maximerat till 4 poäng per domare. Jfr sid 7.
15. Ordentlig isättning och upptagning (A10 och B10)
Isättning och upptagning skall ske vid markeringsfåran. Detta för att underlätta den efterföl-
jande plöjningen av vändtegen. Den främre plogkroppen skall sättas i och den bakre tas upp 
vid markeringsfåran.
Domaren skall granska plöjningen på båda sidor om markeringsfåran. Särskilt uppmärk-
sammas att plöjningen sker ända ut till markeringsfåran. All mark innanför denna skall vara 
fullt genomplöjd. Lösa jordkokor som hamnar på vändtegen kan vara ett hinder och bestraf-
fas. De är också ett tecken på mindre god precision vid plöjningen. 
 Rak och jämn isättning/upptagning, allt genomplöjt. 
 Inga kokor på vändtegen                                                                         10 poäng
 Obetydliga avvikelser vid isättning/upptagning, 
 Nästan allt genomplöjt. Små kokor på vändtegen.                          8-9 poäng
 Någon större avvikelse eller flera mindre avvikelser vid
 isättning/upptagning. Tendens till dålig genomplöjning.
 Enstaka större eller mindre kokor på vändtegen.                          6-7 poäng
 Flera större avvikelser, dålig genomplöjning, flera stora kokor             4-5 poäng
 Mycket stora avvikelser vid isättning/upptagning.
 Mycket dålig genomplöjning, mycket kokor på vändtegen.                        1-3 poäng
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POÄNGAVDRAG (Jfr sidorna 7-8 i reglerna, där samtliga avdrag finns listade)
1. Ryggens genomplöjning (ARg och BRg)
Markytan där ryggen läggs skall vara ordentligt genomplöjd. Domare måste därför kontroll-
era att ingen icke genomplöjd mark finns under ryggen.
                                   Domarens bedömning     Poängavdrag
 Helt genomplöjd rygg                       10 p                         0 p
 Kort sträcka oplöjd                                 8-9 p                     1-2 p
 Något längre sträcka oplöjd          6-7 p                     3-4 p
 Lång sträcka oplöjd                     4-5 p                     5-6 p
 Mycket lång sträcka oplöjd          1-3 p                     7-9 p
 Helt misslyckat                                    0 p                      10 p
Domaren för in bedömningssiffrorna på sitt protokoll på vanligt sätt för de plöjare han har att 
bedöma. Genom överdomarens försorg överförs de i form av poäng¬avdrag till slutprotokol-
let. Avdragssiffrorna multipliceras med halva antalet domare (4 vid 8 domare, 3 vid 6 domare 
o.s.v.).
2. Genomplöjning (AG, BG)
Med god genomplöjning avses att tiltorna är fullständigt avskurna eller avbrutna. Kontrollera 
genom att följa plöjaren ett stycke att genomplöjning sker. 
                                                    Domarens bedömning Poängavdrag
 Fullständig genomplöjning             10                               0
 Ofullständig genomplöjning
 med en eller flera plogkroppar             1-3                              7-9
Observera att poängen 4-9 med motsvarande avdrag ej bör användas vid bedömningen av ge-
nomplöjningen. Poängangivelse enligt ovan. (Jfr Arg och BRg).
3. Plöjningsdjupet
Plöjningen skall genomföras till fastställt djup över hela tegen utom:
       1. Efter ”ryggen” skall fullt djup ha uppnåtts efter 6 synliga tiltor.
       2. Ingen mätning av djupet skall ske inom 2 m från vändtegsmarkeringen.
Vid djupmätningen skall en ribba av minst en meters längd i storleken 50x25mm användas. 
Ribban läggs plant på marken över fåran och trycks lätt med foten på marken. Avläsning sker 
med måttstock mellan fårbottnen och undersidan av ribban närmast intill fårkanten. Avläs-
ning sker med en avrundning på 0,5 cm. 
Kontroll av djupet sker vid upprepade tillfällen under hela tävlingen. I djupmätnings-proto-
kollet noteras sammanlagt 8 mätresultat slumpmässigt fördelade över hela tegen. För varje 
mätresultat görs tre observationer med ca 15 meters mellanrum. Det genomsnittliga resultatet 
av dessa antecknas i protokollet.
Plöjaren har rätt att få veta det första mätresultatet.
Är djupet otillräckligt vid 2 eller flera av 4 mätresultat beräknas avvikelsen till angivet mini-
midjup genom att summan av avvikelsen för de observationer som visar för grund plöjning, 
divideras med antalet avvikande mätningar. Den erhållna avvikelsen ger poängavdrag enligt 
skalan på sid 5. Avdraget multipliceras sedan med antalet domare innan det förs in i resultat-
protokollet.
4. Felaktigt placerad slutfåra
För felaktigt placerad slutfåra görs avdrag enl. anvisningarna på sid 13.
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Domargrupp A Protokollsrad  

domare 
Ryggen    

 A1 10 10 

 
   

tiltkammar 
A5 10 10 

    
 

 
A3, A9 2x10 20 

    
 A7 10 10 
 A8 10 10 

utseende 
   

 A2, A4 2x10 20 
Anslutning mellan plogdrag A6 10 10 

upptagning 
A10 10 10 = 100

    
Domargrupp B    

    

 
B1 10 10 

    
Kilens avslutning B4 10 10 

    
Anslutningen mot 

 
B5 10 10 

 
   

Tiltornas likformighet  
 

B3, B7 2x10 20 

    
Toltornas slutenhet  

 
B3, B7 2x10 20 

    
 B8 10 10 
 B9 10 10 

utseende 
   

upptagning 
B10 10 10 = 100

   SUMMA 200 
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