
 
 
 

Havetraktortræk til Å-Festival 2013 
I forbindelse med Å-Festival (som er en alkoholfri festival) arrangeres der et havetraktortræk. 

 
Vi trækker lørdag d. 18. maj 2013 

 
Stævnet afholdes på Sdr. Felding Stadion, Sdr. Feldingvej 55, 7280 Sdr. Felding 

Det koster 50 kr. pr. traktor at stille op 
Indvejning fra kl. 12.00 – 13.00 og start på trækkene kl. 13.00 

 
Vi trækker i følgende klasser (vægt inkl. fører): 

 
Standardklasse – 0‐300 kg (max 16 HK, med græsdæk) 

Lilleklasse – 0-250 kg 
Mellemklasse – 251‐350 kg 

Storeklasse – 351‐500 kg 
 

Der skal køres efter regelsættet på nedenstående sider! 
 

Der vil være præmie/pokal til 1., 2. og 3. plads 
som er sponsoreret af Grejsdalens Efterskole 

 
Tilmelding senest d. 12. maj 2013 til: 
 
 
Keld Bøndergaard mobil nr. 40570638 
 
Jan Haagensen mobil nr. 20349976 
 
 
Oplys: Navn, klasse, traktor 



Arrangør: Team New Holland – Team Bøndergård 
 

Regelsæt for Havetraktortræk 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traktor: 

 Traktoren skal være født som havetraktor.  
 Rammen må gerne forlænges.  
 Hjulstørrelse er frit, også tvillinghjul er tilladt.  
 Der skal være monteret min. 2 støtteben bag på traktoren, så den ikke vælter bagover. 

 

 Motoren skal være af anerkendt mærke, og må max have 2 cylinder.  
 Den må være benzin, eller diesel drevet.  
 Der må ikke være monteret Turbo, Gasanlæg eller lignende.  
 Der må kun benyttes rem, eller kobling mellem motor og gearkasse (ingen kæde).  
 Bagtøj skal være standar fra havetraktor eller lignende.  
 Alle roterende dele skal være forsvarligt afskærmet.  
 Vægte, tanke, batterier, osv. skal være forsvarligt fastgjort.  



 Der skal være monteret et sæde med en form for rygstøtte.  
 Traktoren skal kunne standses fra førersædet ned enten nøgle eller kontakt.  
 Nødstop: der anbefales et nødstop bagpå traktoren.(ingen krav). 

Nødstoppet skal være for forsynet med et øje, som ved et lige træk bagud, kan standse motoren. 
Nødstoppet skal være placeret bagpå traktoren og lige over trækket. 

TVIVL? SPØRG VED TILMELDING.  

 MAX TRÆKHØJDE 35 CM. 

 

 
Trækpind: 

 
- Trækpinden skal være vandret. 

- Trækpindens diameter må være max. 20 mm 

- Max højde over jorden: 35 cm 

- Hul i trækpind: Min. Diameter 25 mm 

 

Køreregler: 

 Føreren skal kunne betjene pedalerne og samtidig have rygstøtte fra sædet.  
 Der skal benyttes godkendt styrthjelm.(ikke cykelhjelm)  
 Hvis traktoren føres af et barn, skal denne kunne manøvre køretøjet forsvarligt, og gerne 

med en voksen på sidelinjen.  
 Max én traktor pr. vægtklasse.  
 Max én fører pr. traktor.  
 Flagdommeren SKAL respekteres!  
 Traktoren skal være i frigear når der kobles til og fra slæden.  
 Hvis traktoren rører kridtstregen bliver trækket disket (slæden må godt røre stregen).  
 Dækskift efter vejning er ikke tilladt.  
 Hvis man taber noget på banen under trækket diskes man.  
 ALT uforsvarligt kørsel på og omkring banen, vil medføre diskvalifikation.  
 Man skal møde op til slædemødet (for at høre om evt. lokaleregler mm). 



Banen: 

 Træklængden på banen er normalt 30 meter, men kan ændres efter forholdene.  
 Banebredden skal min. være 3 meter.  
 Der skal min. være 2 meter fra banen til publikums hegn.  
 Banen skal være markeret med en kridtstreg i begge sider. 

Vægtklasser, med fører: 

 Standardklasse: 0-300 kg.(max 16 HK, med græsdæk, må dog været skåret dæk)  
 Lilleklasse: 0-250 kg.  
 Mellemklasse: 251-350 kg.  
 Storeklasse: 351-500 kg. 

 

 

Husk at ALT færdsel på og omkring banen, er på eget 

ansvar. 

Der er INGEN forsikring der dækker evt. personskade. 
 

ALT uforsvarligt kørsel på og omkring 

banen, vil medføre diskvalifikation. 

 

 

 
 


