
 

 

Pressemeddelelse 
 
Pløjere sætter hinanden stævne 
Dansk Køre Selskab afholder Sjællandsmesterskab i hestepløjning lørdag den 17. oktober 2020 kl. 10.30 – ca. 16.30 på 
Ventedgårdsvej i Knabstrup, 4440 Mørkøv (tæt ved Knabstrup Hallen). 
 
Rud Hansen og Torben Andersen er som tidligere år pløjeværter for arrangementet. 
 
Samtidig demonstrerer ca. 12 Veterantraktorerne deres færdigheder med de gamle køretøjer.  
Fælles for pløjerne er deres interesse og lidenskab for den gamle arbejdsskik og ikke mindst pløjning. 
 
Der er tilmeldt 10 hestepløjere til Sjællandsmesterskaberne, heraf: 

 Jan Blume, der er regerende Danmarksmester og Sjællandsmester 
 Kjeld Anholm, som vandt guld i pløjning ved Pferde Stark 2019, der blev afviklet i Tyskland - 

Europamesterskaberne i "stærk hest" 
 Bjarne Wisler, som vandt bronze ved Nordisk Mesterskab 2019, der blev afholdt i Sverige 

 
Pløjer eller Plovmand  
Mens tusindvis af hestekræfter, som med store vendeplove på rekordtid og stort set døgnet rundt, vender den 
danske muld, møder man af og til en entusiastisk plovmand, der i sindigt tempo lader 2-spandet af heste trække fure 
efter fure på en lille ager!  
Man fornemmer forbindelsen af årtiers udvikling mellem den unge traktørfører og plovmandens nostalgiske hobby. 
Plovmanden der i dag går bag sine heste eller traktorføreren på den gamle traktor er i skarp træning. 
Pløjning er både en lidenskab og en videnskab. Hestene går næsten på stedet og trækker plovfuren snorlige, ager op 
og ager ned.   
 
Dybde og bredde af plovfuren måles og det kontrolleres om jorden er 'kastet rigtig', ploven indstilles og  
samtidig retter plovmanden sit blikmod enden af ageren for at holde retningen.  Ploven justeres flere gange 
undervejs.  
Trods koncentrationen bliver der også tid til en snak med naboen om jordens beskaffenhed, snarere end teknikken, 
som bunder i plovmandens erfaringer.  
 
Kom selv og oplev den samme lidenskab og glæde blandt lørdagens traktorførere!  
 
Information 
Ved pløjefeltet er det muligt at få stillet tørst og sult.  
Efter pløjningen samles alle til de traditionelle ’gule ærter’ i Multihuset ved Rævebjerg i Mørkøv, hvor dagen slutter 
med præmieoverrækkelse.  
 
Alle er velkomne til at opleve gammel bondekultur og moderne konkurrence. Fri entre. 
Kontaktperson vedrørende pløjning – Birger Hansen tlf. 5238 8323  
Kontaktperson under stævnet: stævnesekretær Janne Kristiansen, tlf. 6167 9950 
 
OBS!   For god orden skyld gør vi opmærksom på, at vi selvfølgelig er nødt til at følge evt. anvisninger fra 
myndighederne i forbindelse med afholdelse af arrangementet. 


