
 
 
 

Havetraktortræk til Å-Festival 2017 
I forbindelse med Å-Festival (som er en alkoholfri festival) arrangeres der et havetraktortræk. 

 
Vi trækker lørdag d. 3.Juni 2017 
 

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

Det koster 50 kr. pr. traktor at stille op. Indvejning fra kl. 11.30 – 13.00 og start på 
trækkene kl. 13.00 

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

 
Standardklasse – 0‐300 kg (max 17.5 HK, med græsdæk) 

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

Storeklasse – 351‐500 kg 
 

Der er gratis  kaffe og kage i pausen til alle kørere. 
Efter stævnet er der muligt at købe aftensmad bestående af helstegt pattegris med 

tilbehør for 50 kr pr person skal bestilles ved tilmelding 
 

Vi kører efter HTTM  regler 
Der vil være præmie/pokal til 1., 2. og 3. plads 

 
Tilmelding Pr. SMS senest onsdag d. 31. Maj 2017 til: 
 
Keld Bøndergaard mobil nr. 40570638    
Oplys: Navn på fører, vægtklasse og evt navn på traktor 
 

Arrangør: Team New Holland – Team Bøndergård –Team greendeer 
 
 

 



HTTM 

Havetraktortræk midtjyllandsregler 

Traktor  

• Traktoren skal være født som havetraktor. 

• Længde på traktor må max være 2,15M fra bag kant bag hjul til den forreste del på traktoren 

• Vægten må ikke stikke længere ud end støttebenene. 

Der skal min. Være 2 støtteben, som min skal være fastgjort 2 steder som vist på billedet. 
Arrangører kan teste dem. 

 

 

• Motoren skal være af anerkendt havetraktor motor mærke, og 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  bagtøj(ingen kæde)… 

• Bagtøj skal være standard fra havetraktor. 

• Alle roterende dele skal være forsvarligt afskærmet . 

• Vægte, tanke, batterier, osv. skal være forsvarligt fastgjort og der skal være trinbræt 

som der skærmer for bagdæk. 

• Vægte og trækpind må ikke kunne flyttes under selv trækket. 

• Der skal være monteret et sæde med en form for rygstøtte. 

• Traktoren skal kunne standses fra førersædet med enten nøgle eller kontakt. 

• Der må godt monteret tvillinghjul.  

• Der må ikke bruges snekæder. 

 



• Nødstop: Der skal være monteret nødstop på alle traktor, undtagen 300 kg standard 

(det anbefales)  

 

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.  

Trækøje 

• Max højde over jorden: 35 cm det måles til det faste punkt. 

• Hul i trækplade min. diameter 25 mm. 

 

Køreregler 

• Det første gælden træk, der bliver trukket kan være et prøve træk, og kan trækkes om 

som nummer 6. 

• Føreren skal kunne betjene pedalerne og samtidig have rygstøtte fra sædet. 

• Bagdelen skal være i sædet under hele trækket  

• 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. 

• En traktor, må kun deltage engang i hver vægt klasse. 

•  Flagdommeren SKAL respekteres!  

• Traktoren skal selv køre ind på banen 

• Traktoren skal være i frigear når der kobles til og fra slæden. 

• Hvis traktoren rører kridtstregen bliver trækket disket (slæden må godt røre stregen).  

• Dæk skift efter vejning er ikke tilladt.  

•  Hvis man taber noget på banen under trækket diskvalifikation men , rem og bagtøj 

undtaget  

• ALT uforsvarligt kørsel på og omkring banen, vil medføre diskvalifikation.  

• Man skal møde op til slædemødet (for at høre om evt. lokaleregler mm). 

• Kæden på slæden må ikke hæves gennem en hel vægt klasse. 

• Hvis der køres men klipper skal remmens tages af. 

• Hvis man holder stille inden 5 meter i 1 træk har man mulighed for at få omtræk. 



• Kæde på slæden må kun hæves i pull off, hvis ikke man kan andet, men så skal alle køre 

have det at vide 

 

 

 

Banen 

• Træklængden på banen er normalt 30 meter, men kan ændres efter forholdene. 

• Banebredden skal min. være 3 meter max 4 meter 

• Der skal min. være 3 meter fra banen til publikums hegn. 

• Banen skal være markeret i begge sider. 

• Der skal være Min 2 ABC ildslukker til stede. 

 

Vægtklasser, med fører: 

• Lilleklasse: 0-250 kg. Max 29 hk. Max dæk højde 70 cm.  

• Mellemklasse: 251-350 kg. Max 29 hk Max dæk højde 70 cm. 

• Storeklasse: 351-500 kg. Fri hk og fri dæk højde.  

• Standardklasse: 300 kg klasse Max alder 17. Max 17,5 hk. Standart græs dæk max 12 

tommer 25 cm brede de må ikke være skårne. 

andet 

• Alle 4 vægtklasser skal være med hvis man køre efter HTTM regler 

• TVIVL? SPØRG VED TILMELDING. 

• Arrangører forbeholdes til at give dispensation til kørsel med traktor uden for 

regelsættet. 

 

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. 



                     

 

 

 
 


