LU :

Resultater
DM i pløjning

Standardplov, junior:

Anders Larsen
Middelfart, Nordvestfyns LU,

196,75 point

Andreas Thorsager,
Give, Midtjysk LU,

170,25 point

Morten Jensen, Karup,
Viborg-Kjellerup LU,

166,50 point

Standardplov, senior:

Tekst: Jesper Hall
Foto: Jesper Hall, Jens Iversen, Lene Mouritsen Møller

dm i pløjning
Den 26. – 27. oktober samlede LandboUngdom i Århus eliten indenfor
dansk konkurrencepløjning til årets største pløjestævne – DM i pløjning. Det
løb af stablen i perfekte rammer hos
Susanne og Jens Gammelgård på Gersdorffslund ved Odder.

De nye mestre
De ny Danmarksmestre hedder
Flemming Thorsager fra Give i standardplov og Søren Korsgaard fra Holstebro
i vendeplov. Anders Larsen fra Middelfart og Bertel Bovbjerg fra Morsø blev
juniormestre i henholdsvis standard og
vendeplov. Endelig blev Knud Vestergaard fra Karup mester i storplov.

Repræsentanter for
Danmark
Mange af pløjerne har nu kvalificeret sig til at repræsentere Danmark
ved internationale stævner. Søren Svenningsen og Jesper Madsen skal deltage i
EM for vendeplove i Osnabrück i Tyskland september 2013. Juniormester for
vendeplove Bertel Bovbjerg og sølvvin-

der for junior standard Andreas Thorsager skal deltage i Nordisk Juniormesterskab i pløjning i Finland 2014.

Høj sol, torden og
hagl

bundet sig, skal man jo til at finde land
nok. Vi skal jo bruge 60-70 ha. Først i
dag tror jeg, at jeg har kunnet begynde at
nyde det lidt mere, fortæller Ralf Jensen
fra Region Århus LandboUngdom.

Det var landets bedste pløjere,

Håber de fortsætter  

der var samlet til stævne. Da starten lød
fredag formiddag kunne omgivelserne
næsten ikke have været mere idylliske.
Der var høj sol, og en fantastisk udsigt
ud over havet ved Hou. Senere på dagen kunne man både opleve torden og
hagl, så det var fra den ene yderlighed til
den anden. Arrangørerne fra Århus vurderer, at der weekenden over har været omkring ca. 1.200 besøgende. Mange gæster slog et smut forbi plovkroen,
hvor der blev solgt pølser, biksemad,
kaffe og lækre kager.

- Stævnet har igen været en

Trukket tænder ud 
- Det har trukket tænder ud at

succes. Det er en fornøjelse at se, så
mange dygtige pløjere og fint arrangement. Fredag havde vi en kæmpe succes
med DM for landbrugsskoleeleverne,
og vi håber, at mange af dem nu efterfølgende får lyst til at pløje videre, fortæller
Jens Iversen, formand for Landspløjeudvalget. Han retter samtidig en stor tak
til Region Århus for et godt arrangeret
stævne.

Flemming Thorsager
Give, Midtjysk LU

222,00 point

Michael Balle
Odense S, Sydfyns LU

218,50 point

Martin Døssing
Kjellerup, Viborg-Kjellerup LU

217,00 point

Vendeplov, junior:

Bertel Bovbjerg
Erslev, Morsø LU

202,50 point

Kristian Østergaard
Ø. Assels, Morsø

190,00 point

Anders Mortensen
Spøttrup, Skive LU

183,50 point

Vendeplov, senior:

Søren Korsgaard
Holstebro, Holstebro-Vindereup LU, 241,00 point
Søren Svenningsen
Nibe, Nibe LU

236,50 point

Jesper Madsen
Odder, Odder LU

217,25 point

Store plove:

Knud Vestergaard
Karup, Viborg-Kjellerup LU,

190,75 point

Jesper Gammelvind
Holstebro, Hedeboernes LU,

163,75 point

Mike Pedersen
Ørnhøj, Holstebro-Vinderup LU

135,0 point

blive klar til DM i pløjning. Men vi har
mange engagerede pløjere i regionen, så
derfor ville vi også gerne prøve at arrangere DM. Og når man så først har
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Tekst: Jesper Hall
Foto: Jesper Hall,
Jens Iversen

Fakta boks

DM i pløjning for

landbrugsskoleelever

Selve pløjningen:
1. Nordjyllands
2. Dalum
3. Bygholm

Fra venstre mod højre:
Simon, Frederik, Jonas,
MIkkel

Teamwork hos
pløjeteamet
1. Bygholm
2. Nordjyllands
3. Grindsted

Grindsted

”Drengene pløjer

Quiz
1. Asmildkloster
2. Nordjyllands
3. Agroskolen

Vi støjer”

lyder det fra Grindsteds cheerleaders, der kæmper en brav kamp
for at overdøve eleverne fra Dalum, Bygholm, Agroskolen, Asmildkloster, Nordjyllands og Kalø Økologiske Landbrugsskole ved DM
i pløjning for landbrugsskoleelever, der netop er skudt i gang i perfekte rammer på Gersdorfflund ved Odder.
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Anden gang
Nordjyllands cheers

Det er anden gang LandboUngdom arrangerer DM i pløjning for
landbrugsskoleelever, og det med stor succes, da der er næsten
dobbelt så mange skoler tilmeldt i forhold til sidste år. Efter en lang
dag, hvor både pløjningen, stemning og quiz tæller med i afgørelsen,
står det klart, at Danmarkshistoriens anden vindere af DM i pløjning
for landbrugsskoleelever blev Mikkel Søndergaard Jørgensen, Simon
Toft Jensen, Frederik Overgaard Jensen og Jonas Martin Larsen fra
Nordjyllands landbrugsskole.
- Det er vildt fedt at vinde! Vi har haft lidt svært ved at få lavet lektier
samtidigt med, at vi har skullet træne de sidste tre uger, men det var
det værd, lyder det fra de glade vindere på podiet, mens de bliver
hyldet af deres medrejsende kammerater.

Flot pløjearbejde

art
jeteam inden st
Nordjyllands plø

- Det var generelt et rigtigt flot pløjearbejde, vi har set fra skolerne i dag.
Alle teams har formået at køre lige og plantematerialet er fint dækket.
Og så kunne vi dommere se, at der var gjort et flot arbejde hjemmefra
med at holde udstyret i orden. Der var nogen af jer, der fik den første
flækning lavet helt ok, og med træning kan I lave sådan en hver gang, fortæller dommer Asger Jørgensen inden præmieuddelingen.

Tæt kamp

Ude i pløjefeltet var der tæt kamp om medaljerne. Grindsted, der
vandt DM sidste år, kæmpede bravt for at leve op til favoritværdigheden. Og selvsikkerheden fejlede på forhånd ikke noget.
- Der ligger selvfølgelig et pres på os, men selvfølgelig lever vi op
til det. Vi overvejede om det i det hele taget var nødvendigt at tage
pokalen med, for vi er temmelig sikre på, at vi vinder igen i år, lød det
fra de fire Grindsted pløjere inden pløjningen.
- Aaajjj, åh nej, lyder det samtidigt fra Bygholms cheerleaders, hvis
banner folder sammen, da stængerne giver efter for vægten. De får
dog hurtigt styr på sagerne igen, så dommerne ikke opdager noget
på deres vej forbi.
målearbejde
Nordjylland
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Engagement
og opbakning
1. Grindsted
2. Dalum
3. Nordjyllands
SAMMENLAGT
1. Nordjyllands
2. Dalum
3. Bygholm

Forældrene følger kampen

Flere forældre til eleverne havde taget turen med, for at følge pløjningen.
- Jeg synes, det er en fantastisk ide, at lave pløjningen som en konkurrence, for det er også en del af landbruget, fortæller Hans Kolstrup, hvis søn Mads kører for Bygholms team.
- Vi har også et landbrug hjemme, og jeg pløjer også selv, så det er da
sjovt at se, at Mads nu har fået blod på tanden, fortæller Hans, mens
han stolt følger sønnens pløjning fra sidelinjen.

Opbakningen tæller med

Fordi pløjningen er en konkurrence landbrugsskole mod landbrugsskole, skal alle eleverne involveres. Opbakningen fra cheerleaders
og en quiz tæller også med i vurderingen af den samlede indsats. I
år blev skolerne testet på quiz, hvor man blandt andet skulle svare
på spørgsmål, såsom ”hvor mange procent af et vogntogs samlede
vægt, skal hvile på de bremsende hjul?”.

Prestige på spil

Som et andet nyt tiltag skulle eleverne i år pløje et rigtigt vendeplovs
pløjefelt, som er med kile. Det var for at skabe flere udfordringer, da
det er sværere at pløje kile.
- Der er ingen tvivl om, at der er masser af prestige og ære på spil i
denne konkurrence. Pløjning er igen ved at vinde indpas i forhold til
skolernes undervisning, og vi håber, at den her konkurrence vil udvikle sig endnu mere i de kommende år. Vi kan i hvert fald allerede
se, at der allerede er masser af prestige og ikke mindst håneretten på
spil skolerne imellem, fortæller Martin Bovbjerg, der er dommerleder ved DM for landbrugselever.
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