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Traditioner för framtiden

Ett aktivt liv för unga i svensk landsbygd
Traktor‐ och hästplöjning – Brukshästverksamhet –
Utlandspraktik – Förningskunskap

www.juf.se
JUF (Jordbrukare‐Ungdomens Förbund) är en partipolitisk och religiöst obunden förening som
sedan 1918 arbetar för att aktivera ungdom kring jordbruk, natur och miljö. Genom agrikulturell
verksamhet förs landsbygdens traditioner vidare.
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ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
Alla som tävlar inom JUF:s tävlingsgrenar skall vara medlemmar/eller
ha tävlingslicens i Jordbrukare‐Ungdomens Förbund.
Till distriktsmästare kan endast den kusk koras som är boende i det
arrangerande distriktet.

Tegarna:
Sätts ut i god tid före tävlingen och markeras med nummer.
Vid tävling på en teg bör tegarnas bredd vara ca 15 m, ca 50 m långa och bör
inte överstiga 900 m2.
Vid tävling med två tegar bör tegarnas bredd vara ca 12 m, ca 40 m långa och
bör inte överstiga 500 m2 per teg.
Teg som inte har något lägre nummer att plöja mot skall ha en bredd som är en
meter mindre.
Plöjare som inte har något lägre nummer att plöja mot har rätt att lägga upp en
fåra att klyva mot före start.
Tegarna skall fördelas genom lottning.

Riktkäppar:
Två stycken riktkäppar som markerar var öppningsfåran skall läggas samt en
riktkäpp som plöjaren får valfritt sätta inom tävlingstegen eller på vändtegen.
Riktkäpp 1 får ersättas med en rits i marken. Plöjaren får använda sig av dessa
tre riktkäppar men får inte markera öppningsfåran med andra föremål.
Plöjaren ansvarar själv för inriktningen.

Vändteg:
Markeras med en grund fåra med tiltan lagd in mot tegarna.

Plöjningsdjup:
Bestäms av tävlingsledningen i samråd med markägaren.
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Start:
Startsignal ges på utsatt tid, då skall ekipagen vara vända klara att köra
öppningsfåran.
Minuspoängen påföres under Eventuella avdrag.

Stopp:
Plöjarna skall stoppa efter att öppningsfåran är körd, omstart på domarens
tecken.
Plöjarna skall även stoppa efter att isärslagningen är körd, omstart på
domarens tecken.

Tidtagning:
Tid tas under plöjningen.
Plöjningstiden bestäms för varje tävling av tävlingsledningen.
Hänsyn skall tas till tegarnas storlek, jordart och eventuellt hästarnas kapacitet.
Tiden tas efter andra omstarten.

Hästar:
Skall vara minst fyra år gamla, i god kondition och med välskötta hovar.
Hästpass skall uppvisas före start för ID kontroll av hästarna.

Plogar:
Endast enskärig plog får användas.
Det är tillåtet att använda kniv, skivrist och/eller skumrist i olika kombinationer.
Plogens arbetsbredd skall mätas före start, vinkelrät från landsidan till skärets
ytterspets, bredden anges i hela centimeter (0,5 avrundas uppåt)
Vid eventuellt plogbyte efter mätningen av plogen skall kusken meddela detta.
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Kusk:
Kusk får under inga förhållanden gå från sina hästar utan att dessa har
sakkunnig tillsyn.
Kusk får inte motta hjälp under tävlingen annat än för tillsyn av hästarna och
utsättning och borttagning av riktkäppar.
Töm får inte bäras runt midjan.

Medhjälpare:
Medhjälparens uppgift är att vara behjälplig med tillsyn av hästarna samt
utsättning och borttagning av riktkäppar. Medhjälparen får inte påverka
plöjaren eller plöjningen.
Om kusk anser sig behöva medhjälparen får denne följa med ekipaget under
plöjningen men på behörigt avstånd, ca 4‐5 meter snett bakom ekipaget.

Ryggläggning:
Ryggen skall när den är färdig bestå av fyra synliga tiltor på var sida. Därefter
börjar plöjaren plöja mot tegen med lägre nummer.

Manipulation:
Varken plöjaren eller medhjälparen får med hand eller fot manipulera det
plöjda.
Det är tillåtet för plöjaren att under fart trampa till en motsträvig tilta på plats.

Djup och Breddmätning:
Bör utföras av särskild funktionär.

Protest:
Eventuella protester mot domslut kan inlämnas av tävlande kusk skriftligen
senast 15 minuter efter resultatets offentliggörande.
Protest avgörs av överdomare tillsammans med en domare ur respektive A‐B
gruppen.
Vid tävlingar som domarna dömer samtliga moment avgörs protesten av
domaren/domarna.
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Bedömningsanvisningar
Start:
Ekipage som ej är rättvända och klara för start vid utsatt tid tilldelas
1 minuspoäng per minut under Eventuella avdrag

Öppningsfårans Rakhet:

Max: 10 poäng

Första fåran körs efter riktkäppar, här bedöms endast rakheten.
En långböj bedöms hårdare än lite småkrokigt,
en krokighet på en plogbredd bör ge ca 5 poängavdrag.

Öppningsfårornas Djup, Bredd och Renhet:

Max: 10 poäng

Fårorna skall vara renskurna (viktigaste bedömningspunkten) och
breda nog att rimligtvis rymma tiltorna vid sammanslagningen.

Ryggens Höjd och Utseende:

Max: 10 poäng

Ryggen får endast utgöra en svag höjning över tegen i sin helhet.
All jord under ryggtiltorna skall vara avskuren och genomplöjd.
Ogräs, stubb och dylikt skall vara gömt i ryggen.
Vid tredje varvet runt ryggen skall det vara fullt plöjningsdjup.
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Anspänning och Körning:

Max: 10 poäng

Selarna ska vara i god kondition och korrekt tillpassade.
Draglinjen skall vara rak från dragpunkt till svängel.
Korstömmar tillpassade så att hästarnas huvuden är rakt framåtvända under
körning.
Piska får ingå i utrustningen utan poängavdrag.
Skygglappar får ingå i utrustningen utan poängavdrag.
Plöjaren skall gå obesvärat i upprätt ställning bakom plogen inte mellan
styrhandtagen.
Tömmen skall vara över ena skuldran på kusken eller
med tömögla som hållas i varje hand
Töm buren runt midjan
uteslutning
Hästar som är hopkopplade:
Mellan lokorna
1 poängavdrag
Mellan dragringarna
1 poängavdrag
Mellan betten
2 poängavdrag
Mellan bett och loka
4 poängavdrag
Bett skall vara av traditionell arbetstyp, högst 3 släta mundelar ej
under 9 mm vid lanerna, bettslöst är inte godkänt
Gräs‐/stuptygel
1 poängavdrag per häst
Nosgrimma
1 poängavdrag per häst
Hästar som inte står still när kusken vill detta
1 till 2 i poängavdrag per gång
1 till 3 i poängavdrag per gång
Kusken rycker eller slår med tömmen
Kusk och medhjälpare lämnar hästar utan tillsyn 2 till 4 i poängavdrag per gång

Fårornas Rakhet:

Max: 10 poäng

Rakheten bedöms först efter fjärde omgången och främst mot plöjarens egen
rygg. Resultatet skall vara genomsnittet av fyra granskningar.
De tre första fårorna mot “grannens“ rygg är fria från bedömning gäller även
startnummer som inte har någon rygg att plöja mot.
Småkrokiga tiltor bedöms med mindre avdrag än vid långböjar.
En krokighet som är cirka en plogbredd bör ge ca 5 poängavdrag.
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Fårornas Djup:

Max: 10 poäng

Mätfunktionär får inte beträda de plöjda delarna av tävlingstegarna.
Plöjningsdjupet får tidigast mätas då det finns fyra synliga tiltor i ryggen och
plöjaren börjar plöja mot grannens rygg.
Mätning skall ske ytterligare ett antal gånger som bestäms av tävlingsledningen
beroende på tävlingstegarnas storlek, jämnt fördelat under mätbar teg.
Två meter in på tegen från vändtegsmarkeringen får inte djupmätas.
De 3 närmaste fårorna mot lägre nummer får inte mätas, detta gäller också
plöjare med startnummer som inte har annan plöjares rygg att plöja mot
(uppriktningsfåror).
En avvikelse på +/‐ 1 cm från bestämt plöjningsdjup ger inte något
poängavdrag, vid större avvikelser tilldelas ett poängavdrag med 1 per
påbörjad cm.
Kusk har rätt att få besked om 3 mätvärden av mätfunktionär under tävlingen.

Fårornas Bredd:

Max: 10 poäng

Mätfunktionär får inte beträda de plöjda delarna av tävlingstegarna.
Fårornas bredd skall mätas det antal gånger som bestäms av tävlingsledningen
och med hänsyn till tegarnas storlek.
Plöjningsbredden får som tidigast mätas då det finns fyra synliga tiltor i ryggen
och plöjaren börjar plöja mot grannens rygg.
Mätning skall ske ytterligare ett antal gånger som bestäms av tävlingsledningen
beroende på tävlingstegarnas storlek, jämnt fördelat under mätbar teg.
Två meter in på tegen från vändtegsmarkeringen får inte breddmätas.
De 3 närmaste fårorna mot lägre nummer får inte mätas, detta gäller också
plöjare med startnummer som inte har annan plöjares rygg att plöja mot
(uppriktningsfåror).
Tilta som är bredare än plogens arbetsbredd fråndrages 2 poäng för varje
påbörjad centimeter.
Tilta som är smalare än plogens arbetsbredd är de 2 första centrimetrarna
straffria och där efter fråndrages 1 poäng för varje påbörjad centimeter.
Kusk har rätt att få besked om 3 mätvärden av mätfunktionär under tävlingen.
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Tiltornas Packning och Placering:

Max: 10 poäng

Tiltorna skall packas tätt och placeras korrekt i förhållande till varandra.
Stubb, grönt och dylikt skall vara ordentligt nedplöjt, (viktigaste
bedömningspunkten)
Tiltorna skall vara regelmässigt markerade så att de bildar en korrekt
helhetsbild av det plöjda.

Ordning vid Vändtegen:

Max: 10 poäng

Här bedöms främst vändtegens jämnhet.
Plogen skall tas ur jorden och sättas i så att alla fåror är lika djupa vid
makeringsfåran, samt lika långt in på vändtegen

Slutfåran:

Max: 10 poäng

Slutfåran skall vara rak och fri från klumpar och dylikt.
Vid plöjning av mullfåran får plogen absolut inte plöja in i de tidigare plöjda
tiltorna.
Övergången från slutfåra till tegen i övrigt skall vara jämn och väl tillrundad
utan synliga rester av stubb, gräs eller liknande.

Manipulation:

Max: 10 poängavdrag

Om plöjare eller medhjälpare handgripligt rättar till tiltor eller döljer halm, gräs
eller dylikt sker poängavdrag i förhållande till förseelsens storlek.

Tid:
Ekipage som inte är i tid vid start ger ett poängavdrag på 1 poäng per påbörjad
minut.
Fastställd plöjningstid som överskrids ger poängavdrag med 1 poäng per
påbörjad 4 minutersperiod.
Fastställd plöjningstid som överskrids med mer än 30 minuter medför
uteslutning ur tävlingen.
Extra tid kan medges, av överdomare, till den som kört sönder eller liknande.
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Domare:
Under tävlingen arbetar varje domare för sig. Det är inte tillåtet att konferera
med varandra under pågående tävling.
Överdomare har rätt att avvisa/avbryta ekipage med t ex skadad eller
överansträngd häst.
Varje domare fyller i sitt eget bedömningsprotokoll, det är även tillåtet att ge
halva poäng.
Domaren skall underteckna sitt protokoll.
Domare får ej lämna tävlingsområdet förrän alla eventuella protester har
behandlats.

Bedömningsprotokoll:
Då flera domare dömer samma moment skall plöjarens poäng vara ett
genomsnitt av domarnas bedömning.
Fårans rakhet skall vara ett genomsnitt som anges med en decimal, av fyra
bedömningar av varje domare.
Vid två tegar under samma tävling blir slutresultatet summan av de två
plöjningarna

Lika poäng:
Vid lika poäng vinner den som har högst poäng på:
1. Ryggen (summen av samtliga tre moment: Öppningsfårans rakhet,
Öppningsfårans djup, bredd och renhet. Ryggens höjd och utseende.)
2. Slutfåran
3. Körning och anspänning.

BHK 2015‐01‐01 © JUF

10

Förutom dessa tävlingsregler för hästplöjning finns också tävlingsregler för:
 Brukskörning
 Bruksridning
 Skogskörning
Det finns också olika tävlings PM, diplom och prisplaketter att köpa från JUF.
JUF ordnar utbildning för domare och funktionärer för de olika
tävlingsformerna. Efter godkänd domarutbildning utfärdas domarcertifikat.
Uppgift om godkända domare får Du genom JUF kansliet.
Lokalt i distrikten anordnas ”prova på” tävlingar och DM i de olika
tävlingsformerna.
Distriktsmästarna går vidare till SM. De två bästa från SM tävlar i NM.
Brukshästtävlingarnas historia i modern tid:
Hästplöjning från 1981
Skogskörning från 1985
Brukskörning från 1986
Bruksridning från 1999

Mer information kan Du få från JUF-kansliet eller genom att besöka JUF:s
hemsida www.juf.se

Jordbrukare-Ungdomens Förbund
Box 2022
641 02 Katrineholm
Tfn 0150-503 90, fax 535 99
E-post: juf@juf.se Hemsida: www.juf.se
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ANSPÄND för TÄVLINGSPLÖJNING
är ett häfte på 50 sidor skrivet av Sture Magnusson,
som kan beställas från Öxabäcks JUF och
kostar 125 kr/styck + porto
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