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Innledning 

 

Dette reglementet erstatter alle tidligere publiserte regler og forskrifter.  

Oversatt fra Dansk Køre Forbunds reglement 7.utgave. 

Pløyingsreglene kan ikke ta hensyn til alle arrangementer, da dommerne nødvendigvis må ta 

sportslige avgjørelser i tilfelle uforutsette situasjoner. 

Pløyere forventes fortsatt å vise en sportslig fair innstilling under konkurranser og dermed 

følge opp intensjonene som er tilstrebet i pløyingsreglene. 
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PLØYEKONKURRANSER 

 

Pløyere kan delta i åpne pløyestevner og mesterskap fra det år de fyller 16 år. 

Hester kan delta i åpne pløyestevner og mesterskap fra det år de fyller 4 år. 

 

Vaksinasjonsattester: 

Vaksinasjonsattester skal medbringes til stevnet/mesterskapet og forevises før hestene kan 

lastes av. Hestene skal være vaksinert i henhold til gjeldende nasjonale regler. 

 

Etiske regler for omgang med hester 

Ved alle stevner er deltakerne forpliktet til å etterleve de etiske regler iflg. dette vedlegg til 

reglementet. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Marken 

hvor konkurransen skal avholdes, skal være så jevn og ensartet som mulig. 

 

Teigene 

avsettes i god tid før konkurransen. En konkurranseteig bør være minst 500 m2 og max 700 

m2. 

 

Vendeteig 

Først avsettes en rikelig bred vendeteig (8-10 meter) rundt hele pløyefeltet. Vendeteigen 

markeres med en smal fåre som legges inn på stykket. 

 

Avmerkingen 

Teigene markeres med påle eller merkepinne på stedet åpningsfåra skal skje. Den første 

teigen gjøres 1 meter smalere enn de øvrige. Utover markeringspinnene skal hver pløyer ha 

utlevert 3 siktestokker som pløyeren må benytte ved utstikkingen av åpningsfåra. 

Ingen pløyer må stille siktestokken mer enn 10 meter utenfor markeringsfåra. 

 

Teigene fordeles ved loddtrekning. 

 

Fårens dybde 

oppgis på forhånd. Dybden bestemmes av pløyeverten i samråd med konkurransens ledere. 

 

Ryggen 

Etter splitten skal det bare være fire synlige omganger (ev. flere reolpløyninger ved behov), 

og deretter veltes det ut mot pløyeren med lavere startnummer. 
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Start 

Alle pløyere skal være på plass ved teigene på det fastsatte tidspunkt. Alle starter samtidig når 

startsignalet går. 

 

Stopp 

I konkurranser med mange deltakere kan dommerne kommandere stopp under pløyingen hvis 

dette anses nødvendig for bedømmelsen. Alle unødige stopp bør alltid unngås. 

 

Skilting 

Så snart ryggen er ferdig settes et skilt i ryggen med teigens nummer i begge ender av 

pløyefeltet. 

Skiltet settes av arrangøren i markeringsfåra. 

Ev. navnskilt plasseres av arrangøren. 

 

Hjelpere 

Pløyerne skal ikke motta hjelp av noen art under konkurransen. Hjelp er kun tillatt ved 

utsetting av stikker og fjerning av disse under oppkjøring av åpningsfåra, og hvis hjelp er 

påkrevd av sikkerhetshensyn. 

Hver pløyer kan kun ha én hjelper som bør bære armbind eller annen identifikasjon. 

Hjelperen kan ikke følge pløyeren under pløying. 

Overtredelse kan føre til poengfradrag etter en samlet dommervurdering. 

 

Manipulasjon 

Pløyeren kan ikke rette på en fåre med hender eller føtter, eller stappe synlig halm eller 

lignende ned med hånd eller fot. Det er kun tillatt å rette en gjenstridig fåre på plass mens 

man er i fart. 

Overtredelse kan føre til poengfradrag etter en samlet dommervurdering. 

 

Plog 

I konkurransen pløyes det normalt med enskjærs plog. 

 

Måling av plog 

Plogens arbeidsbredde måles av dommerne. Plog av engelsk type, dvs. der vendefjøla følger 

fårebunnen så den skrapes rent et stykke bredere enn skjæret kan klare, måles fra landsiden til 

vendefjølas underkant. 

Pløyeren skal være tilstede når plogen måles. Arbeidsbredden meddeles pløyeren straks. 

Hvis pløyeren mener at plogen er feilmålt, skal det meddeles dommerne snarest slik at saken 

kan vurderes fornuftig. Pløyeren bestemmer selv om han/hun ønsker å benytte bredere elle 

smalere skjær enn tilsvarende til plogstørrelsen. 

Plogbredden, i hele cm, er fastsatt av dommerne, og er helt avgjørende ved bedømmelsen. 
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Bedømmelse 

Bedømmelsen foretas etter følgende poengskala: 

      Maks. poeng 

1. Åpningsfåra retning og utseende …………..  10  

2. Splittens dybde, bredde og renhet ………….  10 

3. Ryggens (sammenkastets) høyde og utseende 10 

4. Fåras retning (bedømmes fire ganger)……...  10 

5. Fåras dybde ………………………………… 10 

6. Fåras bredde ………………………………... 10 

7. Fåras pakking og plassering, helhetsinntrykk  10 

8. Sluttfåras forberedelse ………...……………. 10 

9. Sluttfåras finish ……...……………………… 10 

10. Orden ved stykkets ender …………………… 10 

11. Forspenning og kjøring ……………………... 10 

Totalt …………………………………………….          110 poeng 

 

Kommentarer til bedømmelsen 

Ad 1: Åpningsfåras retning og utseende bedømmes alene som retningen og utseende på den 

første fåra. Det pløyes opp etter siktestokker. Det er ikke tillatt å bruke annen form for 

markering. 

Ad 2: Splittens dybde, bredde, renhet og utseende: Punktet bedømmes når velta/splitten er 

overstått. Det kan bli nødvendig å avbryte pløyingen et kort øyeblikk mens dommerne 

raskt bedømmer splittens utførelse.                                                                                                                                 

Splitten skal være renskåret, ikke for dyp og rimelig bred nok til å kunne romme 

jorden fra de sammenlagte fårene. 

Ad 3: Ryggens (sammenkastets) høyde og utseende: Ryggen skal være godt lukket, dvs. 

ingen røtter, gress eller lignende som stikker opp. Det må ikke ha blitt en høy rygg. 

Etter tredje synlige omgang skal fåra være nede i full pløyedybde. 

Ad 4: Fåras retning: Retningen bedømmes etter 4. omgang og alltid inn mot pløyerens egen 

oppløyning. Resultatet skal være gjennomsnittet av 4 syn. Fårene skal være like. 

Ad 5: Fåras dybde: Dybden skal måles etter 4. omgang. 

Bedømmelse: Pluss/minus 1 cm’s avvik fra den oppgitte pløyedybde er straffri. Større 

avvik fratrekkes 1 poeng pr påbegynte cm. 

Ad 6: Fåras bredde: Bredden måles etter 4. omgang og alltid inn mot pløyerens egen 

oppløyning. Fåras bredde må ikke overstige plogens arbeidsbredde målt fra 

skjærvinge til langside.  

 Bedømmelse: Det trekkes 2 poeng for hver påbegynte cm der fåra er bredere enn 

plogens arbeidsbredde. Ved for smal får er de to første cm straffrie, og deretter trekkes 

1 poeng pr påbegynte cm. 

(Ad 5 og 6: Høyeste og laveste karakter trekkes fra og man tar gjennomsnittet av 6 målinger. 

Dette fremgår av resultatskjemaet) 

Ad 7: Fåras pakking og plassering (helhetsinntrykk): Fåra skal pakkes tett og plasseres 

korrekt i forhold til hverandre, slik at det oppstår et passende såbed i den pløyde jorda. 

Røtter, gress eller annet skal være ordentlig nedpløyd. Fåra ønskes markert. 



 6 

 

 De pløyde fåra skal ligge pent og regelmessig slik at det dannes et helhetsbilde av de 

pløyde. Dette er bare mulig hvis plogen er korrekt innstilt ved draget, hjul og 

skumskjær. Både kniv og rulleskjær er tillatt. 

Ad 8: Avsluttingens forberedelse: Hvis pløyeren har brukt riktig teknikk ved forberedelsene, 

bør resultatet være en moldfåre som verken er for dyp eller for bred, renskåret og uten 

røtter eller annet stikkende opp i kantene. Dette skal være oppnådd uten at det er pløyd 

inn i det øvrige pløyde. 

Ad 9: Avsluttingens finish: Sluttfåra skal være like ren og fri for planterester og klumper. 

Overgangen fra moldfåra til det øvrige pløyde skal være jevn og pent avrundet. 

Ad 10: Orden ved stykkets ender: Det skal pløyes etter markeringsfåra. Det er viktig ved 

bedømmelsen å være oppmerksom på om plogen er satt i og tatt av jorden i lik linje. 

Høyst 50 cm før og etter markeringsfåra. 

Ad 11: Forspenning og kjøring: Bedømmes under hele pløyetiden. Det foretas minst to 

bedømmelser hvorav gjennomsnittet fremgår av resultatberegningen. 

 

Selene skal være korrekt tilpasset, rengjorte og velsmurte med tilhørende spenner som ikke er    

rustne. Remmer og seletøyet skal være korrekt plassert. Bruk av skylapper og opptømme er 

valgfritt. Det må ikke forekomme stramme og sjenerende remmer som bukgjord, hakerem, 

neserem og lignende. 

Pløyeren skal gå lett og i oppreist stilling bak plogen. Tømmene bæres over den ene skulderen 

og ikke rundt livet. Hestene må ikke drives fram med harde rykk i tømmene. Det kan pløyes 

med en, to eller flere hester. Pløyeren skal ha føling med hestene sine, og de skal gå lett til bittet 

i ens holdning og følges ad. 

Pløyeren skal ha hodebekledning. Helhetsbedømmelse av hest, plog og kusk. 

 

Pløyetiden 

Pløyetiden bestemmes av overdommeren før konkurransen. Det skal tas hensyn til jorden, 

teigenes størrelse og hestene. Ved konkurranse beregnes 25 minutter pr 100 m2 etter splittingen. 

Overskrides den vedtatte maks.tid, så fratrekkes 1 poeng fra totalen for hvert 4. minutt 

forsinkelsen varer. Har en pløyer hatt uhell under konkurransen, så kan dommerlaget gi ekstra 

tid. 

Hvis en pløyer møter senere enn oppgitt møtetidspunkt, trekkes 1 poeng pr påbegynte minutt. 

 

Diskvalifisering 

Hvis en pløyer prøver å presse sine hester utover deres evner, eller at han/hun utviser støyende 

eller på annen usportslig oppførsel, kan vedkommende diskvalifiseres. 

 

Dommere 

Til bedømmelsen benyttes kun dommere fra Foreningen Arbeidshestens liste over godkjente 

pløyedommere. Det utpekes en overdommer som leder pløyingen og bedømmelsen i samarbeid 

med de øvrige dommerne. Overdommeren sørger også for at målerlagene blir instruert før 

pløyingen starter. Overdommeren godkjenner de utregnede resultater og plasseringer fra 

sekretariatet før disse offentliggjøres. 
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Dommerne bedømmer enten enkeltvis eller i lag, og bedømmelsen gis i hele eller halve poeng. 

Hver dommer fyller ut sine egne bedømmelsesskjema. Skjemaene avleveres sekretariatet utfylt 

og signert. Det skal kun benyttes foreningens godkjente bedømmelsesskjema. 

Kvalifiserte målere foretar dybde- og breddemålinger. 

 

Flere dommerlag 

Hvis det er mer enn 15 pløyere ved en konkurranse, kan det være hensiktsmessig å fordele 

oppgavene på flere dommerlag. Erfaringene har vist at følgende fordeling er praktisk: 

 

Dommerlag 1: 

1. Åpningsfåras retning og utseende 

3. Ryggens (sammenkastets) høyde og utseende 

4. Fåras retning 

8. Avsluttingens forberedelse 

11. Forspenning og kjøring 

 

Dommerlag 2: 

2. Splittens dybde, bredde og renhet 

7. Fåras pakking og plassering (helhet) 

9. Avsluttingens finish 

10. Orden ved stykkets ender 

 

Skjemaets utfylling 

Den enkelte pløyers samlede resultat utregnes som et gjennomsnitt av antall førte 

dommerskjema. Ved bedømmelsen i marken benyttes halve poeng. Ved utregning av de fire 

retningsbedømmelsene og av dybde- og breddemælingene, angis resultatet med en desimal. 

Eksempel: 

Fåras retning måles til 7,5 – 8,0 – 6,5 – 9,5 = 31,5 

31,5 : 4 = 7,875 som forhøyes til 7,9. 

Der det pløyes to ganger under samme konkurranse, regnes sluttresultatet som summen av de 

to pløyingene. 

 

Eksempel: 

1.pløying 98,5 poeng 

2.pløying 97,2 poeng 

I alt 195,7 poeng 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Like poeng 

Den nyanserte oppdelingen vil gjerne nedføre at det ikke så lett oppstår poenglikhet mellom 

to eller flere pløyere.  

Hvis det oppstår poenglikhet mellom to eller flere pløyere, så skal deres plassering avgjøres 

på følgende måte: 
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Den pløyeren som har høyest poeng i fåras dybde, plasseres best. Er det fortsatt likt, teller 

fåras bredde. 

Skulle det enda være poenglikhet, ser man hvem som står best i bedømmelsesskalaens pkt. 1, 

pkt. 2 osv., helt til det oppnås poengforskjell. 

 

Instruks for målerlag 

 Målingene starter først når det er pløyd fire omganger i ryggen, dvs. splitten pluss fire 

omganger. 

Fåras dybde måles på to fårer hos hver pløyer, med fire målinger på hver fåra. Mellom hver 

måling skal det være en avstand på 5-10m og minst 5m fra markeringsfåra. Det måles inn mot 

ryggen. Hver måling utføres med 0,5cm nøyaktighet. 

Fåras bredde måles som dybden, dvs. etter fjerde omgang etter ryggen (sammenkastet). Det 

måles på det upløyde på følgende måte: 

I en avstand på 2 meter fra fårkanten setes fire pinner med en avstand på 5-10m og minst 5m 

fra markeringsfåra. Det måles inn mot ryggen. Når pløyeren har passert pinnene med en fåre, 

måles tilbake til kanten av fåra. Målingene gjentas på to fårer. Hver måling utføres med 0,5cm 

nøyaktighet. 

Bredde og dybdemåling foretas ved hjelp av et spesielt utviklet måleapparat. Apparatet er 

enkelt og lett å lage. 

Skisse er vist her: 

 

  200 cm 

====================== 

 

Anleggsplate fårekant   siste 50cm 

50cm bred og 10cm høy   påsatt målestokk 
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Loddtrekning av teig(ager)nummer ved nordiske mesterskap 

 

1. Loddtrekning ved separate mesterskap 

Loddtrekningen skjer kvelden før mesterskapet på det annonserte tidspunkt i programmet. 

Loddtrekningen overværes av overdommeren samt de dommere og deltakere som måtte være 

tilstede.  

Overdommeren er ansvarlig for loddtrekningen.  

Samtlige teignummer legges i en beholder, og det trekkes så ett nummer for hver deltaker for 

henholdsvis stubbjord og voll. 

Disse teignumrene er gjeldende for deltakeren under hele mesterskapet. 

 

2. Loddtrekning ved kombinert norsk og nordisk mesterskap 

Loddtrekningen skjer kvelden før mesterskapet på det annonserte tidspunkt i programmet. 

Loddtrekningen overværes av overdommeren samt de dommere og deltakere som måtte være 

tilstede.  

Overdommer er ansvarlig for trekningen. 

Loddtrekningen til det nordiske mesterskapet skjer først: 

Samtlige teignumre fordeles med fortløpende numre i et antall konvolutter. I hver konvolutt 

legges det antall teignummer som tilsvarer deltakerantallet i det nordiske mesterskapet. 

Eksempel: 

Det er 4 deltaker i nordiske, 4 teignummer legges i hver konvolutt (det kan likevel være et litt 

mindre/større antall i den siste konvolutten). Deretter legges alle konvoluttene i en beholder, 

for så å trekke en konvolutt. Deltakerne trekker deretter lodd mellom teignumrene som er i 

denne konvolutten. 

Denne prosedyren skjer for henholdsvis stubbjord og voll. 

Når denne trekningen er foretatt, åpnes resten av konvoluttene og teignumrene legges i 

ovennevnte beholder. 

Deretter foretas loddtrekning for de øvrige deltakerne slik det er beskrevet under pkt. 1. 
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Etiske regler for omgang med hester 

 

1. Innenfor ride- og kjøresporten skal hensynet til hestene prioriteres over alt annet. 

 

2. Hestenes velferd skal få foran avlerens, trenerens, kuskens, rytterens, eierens, 

hestehandlerens, stevnearrangørens, sponsorens og offentliges interesser og ønsker. 

 

3. Omsorg for og den veterinærmedisinske behandling av hestene skal bare ha til formål 

å fremme deres sunnhet og velbefinnende. 

 

4. En god fôrstand, hygiene samt overholdelse av forsvarlige sikkerhetsforanstaltninger 

skal alltid tilstrebes. 

 

5. Under transport skal hestene sikres passende fôring og vanning samt godt renhold og 

ventilasjon i transportvognen. 

 

6. Det er av stor betydning å stadig forbedre utdannelsen i trening og håndtering av 

hestene, samt å fremme veterinærmedisinske studier. 

 

7. Kuskenes og rytternes personlige kjøre- og/eller rideferdigheter, hestefaglige lærdom 

skal utvikles, og det må ikke utøves fysisk eller psykisk vold overfor hestene 

 

8. Under enhver form for kjøring, ridning og trening skal det tas hensyn til at hestene er 

levende vesener, og det derfor ikke utøves fysisk eller psykisk vold overfor hestene. 

 

9. Enhver klubb/forening og deres medlemmer er forpliktet til å respektere hestenes rett 

til omsorg, pleie og god behandling. 

 

10. «Bestemmelsene i FEI’s og Danske Køre Forbunds reglementer vedrørende hestenes 

behandling, velferd og sunnhetstilstand skal overholdes, ikke bare under deltakelse i 

stevner, men nokså viktig under den daglige trening. 

 

Nevnte reglementer skal kontinuerlig revideres for å sikre hestenes velferd. 


