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Med plov til fortiden:

Viggo, Ecco og Bent var  bedst
 
 
 
Af Elisabeth Krogh

PLØJNING
Besøgende til Bornholms Mesterska-
bet i pløjning lørdag blev pløjet helt til-
bage til tiden, før landmanden fik trak-
tor foran sine  redskaber.

Lange, lige, sorte furer blev trukket 
ved Sorteengevej i Nylars, da tre heste-
spand med førere samt efterspændt 
plov konkurrerede på  kunsten at pløje 
på gammeldags vis.

Fra Rønne-Aakirkebylandevejen 
kunne forbipasserende se det usæd-
vanlige syn af hestespand med plov, og 
der var da også mange besøgende til 
Bornholms  Mesterskabet i Pløjning 
2015.

Samtidig kunne man se på et stort 
opbud af veterantraktorer i alle ud-
formninger, farver og aldre.

– Vi er rigtig mange i år, der er ca. 30 
udstillede traktorer, fortæller Alex 

Lundsgaard Hansen, fra gruppen af ve-
teran-traktor-entusiaster. 

Nogle af køretøjerne var selv  trillet 
frem til Nylars, mens andre var fragtet 
til stedet.

17 vigtige cm
Tre hestespand stillede op til mester-
skabet i pløjning – Terkel & Golden 
Sweety med Thomas Hørringsen, Vig-
go & Ecco med Bent Hansen og Copi af 
Myreby & Maggies McCoy med Sten 
Aage Olsen.

Et helt hold dommere er hidkaldt for 
at kontrollere, at alt går rigtigt til, måle 
og vurdere plovfurer og kørsel i alle en-
der og  kanter. Der er både overdom-
mer, to dommere og dybdemålere.

– Vi ser på, om plovfurerne er lige, 
på bredde og dybde – og på pakningen, 
forklarer den ene dommer, Johnny Jen-
sen.

Hvordan er så sådan en helt perfekt 
plovfure?

– 17 cm dyb, fastslår dommeren, og 
altså rigtig bredde og tætpakket under-

 º Vi ser på, om plov-
furerne er lige, på 
bredde og dybde – 
og på pakningen

Johnny Jensen,
dommer

Ryk-ind til bogreception

Over 100 mennesker dukkede op til 
bogreception torsdag i forbindelse med 
bogudgivelsen om Græker-Kaj.

Receptionen fandt sted på Kajs gamle 
stamsted, Bakkarøgeriet i Østre Sømarken, 
og helt i hans ånd var der øl og harmoni-
ka-musik på programmet. 

Frits Madsen spillede også for, da de 100 
fremmødte stemte i og sang ”Texas gule 
rose” – et nummer, som Græker-Kaj altid 
ønskede i radioprogrammet ”Monkey 
Business” på P3, men sjældent fik opfyldt.

Det gjorde han i går, selv om han kun var 
til stede i ånden. Kaj Stage Jeppesen gik bort 
lørdag den 22. august, blot få dage efter, at 
han havde godkendt de sidste rettelser til 
bogen med hans erindringer.

Bogens forfatter, journalisten Brian 
Christensen, holdt en både munter og 
personlig tale for Kaj, som fik de fremmødte 
til at grine og nikke genkendende til 
”Grækeren” – med sin fandenivoldskhed og 
sine slyngelstreger og røverhistorier, som 
han igennem årene var mand for. 

Kaj blev 74 år. lh

Et glimt fra den velbesøgte bogreception, hvor 
Brian Christensen signede sin nye bog om 
Græker-Kaj. Foto: Hanne & Kurt Christensen

Bridge

Pedersker Bridgeklub har den 24. september 
spillet 3. runde af makkerparturneringen.

Topscorer blev Edvard Jensen og Ole Hald 
med 154 point

A-rækken:
1. Ejvind Hansen-Henning Vesth, 139 p. 

 2. Grethe Christoffersen-Arne Christof-
    fersen, 121 p.
B-rækken:
1. Edvard Jensen-Ole Hald, 154 p.
2. Asger Munk-Bennet Hermansen, 131 p.
C-rækken:
1. Knud Tolstrup-Hans J. Bjerregaard, 121 p.
2. Vagn Kaj-Daniel Knudsen, 117 p.
Middelscorer 108.
Stillingen i A-rækken er herefter:
1. Birger Nielsen-Jørgen Alstrup, 396 p.
2. Ejvind Hansen-Henning Vesth, 384 p.
3. Edvard Jensen-Ole Hald, 371 p.
4.Hans Otto Munch-Preben Christoffer-
    sen, 355 p.
5. Ruth Hansen-Jørn Sommer, 352 p.
6. Grethe Christoffersen-Arne Christof-
    fersen,  352 p.
7. Asger Munk-Bennet Hermansen, 345 p.
8. Lucie Ipsen-Inge Nielsen, 335 p.
9. Mogens Aggerholm- Jan Pedersen, 335 p.
10. Solvejg Jensen-Regner Jensen, 333 p.


