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Gersdorffslundvej 1 • 8300 Odder
den 26.-27. oktober 2012

Onsdag den 8. februar blev der afholdt pløje inspirations aften i
Thyhallen i Thisted. Foredragsholder var tidligere verdensmester
Jens Iversen. Der mødte ikke mindre end 65 personer op denne
aften.

Interesse for pløjning
Initiativet til mødet var taget af Peter Gertsen, som er en af LandboUngdoms meget aktive pløjere i det nordvest jyske. Deltagerne var både dommere, veteran pløjere og LU- pløjere, alle med
en fælles interesse for pløjning.

Målrettet program
Jens Iversen havde lavet et program, som var delt i to dele. Første
del var målrettet dommerne, og andel del var henvendt til de aktive pløjere. I første del blev bedømmer vejledningerne gennemgået meget grundig ved hjælp af både tekst og billeder. Der blev
taget udgangspunkt i karaktererne ”super god”, ”god” og ”pløjning, der var knap så godt”. Ingen tvivl om at alle, både dommere
og aktive pløjere, fik meget ud af gennemgangen.

Tips og vejledning
Efter kaffepausen var der gode tips til indstilling af ploven, og det
blev til en meget grundig vejledning i, hvordan det kan gøres, og
hvor vigtigt, det er, at ploven er nøjagtig indstillet. I sidste deltog
Jens Iversen, med udgangspunkt i hans egen erfaring som pløjer.
Senest i 2011, hvor han igen beviste, at han tilhører eliten - både
national og international. Efter den teoretiske gennemgang, var
der en praktisk gennemgang af indstillingerne, på den til lejligheden opstillede plov.

Spred viden
Aftenen sluttede med en stor tak til Jens Iversen og Peter Gertsen, og alle var enige om, at de havde fået meget med hjem, og
samtidig havde haft en virkelig hyggelig aften. Til sidst vil jeg opfordre til, at den kæmpe viden som Jens Iversen besidder, bliver
udbredt både i Danmark og i udlandet. Derudover gør det jo heller ikke noget, at den bliver præsenteret på en så fremragende
måde, som tilfældet var denne aften.

FREDAG
kl. 12.20 – 16.00
...køres der
kvalifikation til
lørdagens finale

LØRDAG
kl. 10.30 – 14.30
...køres landboungdom’s
pløje finale og der bliver kørt
DM for veteran plove

ALLE DAGENE ER DER...
• maskinudstilling
• salg af pølser, biksemad, øl, sodavand, kaffe og kage
• pedal-traktor for børn
• kørsel rundt på stævnearealet på vogn trukket af en traktor

Entre voksne kr. 50,-/børn fra 8-15 år kr. 30,-/børn u/8 år GRATIS!
2 dages billet voksne kr. 90,- og børn kr. 50,Hovedsponsorer:

www.dmplov.dk
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