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Bjørneklo spreder sig og saften er giftig. Derfor skal den bekæmpes.
Arkivfoto

Hedensted er ved at få
has på Kæmpe-Bjørneklo
indsatsplan
Hedensted Kommune: Sæsonen for bekæmpelse af
Kæmpe-Bjørneklo har nået
sin afslutning. Denne sæson
er den anden siden byrådet
vedtog en indsatsplan i 2017,
og resultaterne begynder nu
at vise sig.
- Det er med stor tilfredshed, vi nu kan se at indsatsen
har båret frugt og har medvirket til at komme et skridt
nærmere målet om en kommune, der er fri for Kæmpe-Bjørneklo, siger næstformand for udvalget for Teknik, Steen Christensen (S), i
en pressemeddelelse.
Der er dog stadig et stykke
vej til målet. En enkelt plan-

te, der får lov at smide frø,
kan ødelægge det gode arbejde i et stort område.
I Hedensted Kommune er
det områderne omkring de
store vandløbssystemer ved
Hedensted og på Juelsminde-halvøen, der er hårdest
ramt. Dette skyldes at Kæmpe-Bjørneklo meget let spredes med vandet.
Desværre er alle bestande af Kæmpe-Bjørneklo ikke registrerede. Derfor opfordres der til, at man informerer kommunen, hvis man
har kendskab til bestande af
Kæmpe-Bjørneklo. Dette
kan gøres ved at sende en
mail til vandognatur@hedensted.dk/EXP

ÅUI har nu fået bevis på, at de er en springsikker forening. Arkivfoto

Nu er Aale springsikker
aale Ungdoms- & idrætsforenings gymnastikafdeling er den
tredje springsikkerForening i dgi sydøstjyllands område.
Foreningsliv
Ingrid Trier
itc@hsfo.dk

tørring: 6. oktober får ÅUI Gymnastik papir på, at foreningen er et sikkert sted at
sende børn til springtræning.
Den dag bliver ÅUI - Gymnastik nemlig officielt certificeret som en springsikkerforening under DGI Gymnastik
og GymDanmark.

Det skriver DGI i en pressemeddelelse.
Sikker springtræning
handler bl.a. om uddannelse af springinstruktører, årlig
gennemgang og tjek af alle
redskaber og en sikkerhedsansvarlig i foreningen. Den er
de helt med på i ÅUI - Gymnastik, hvor en arbejdsgruppe har sat de mange tiltag
omkring springsikkerheden
i foreningen i system og sør-

get for, at de bliver gennemført som planlagt.

papir på kompetencerne

Med Springsikker-udviklingsplanen i hånden har
foreningen nu et redskab,
der vil sikre de springaktive
medlemmer den bedst tænkelige springtræning.
Planen beskriver nemlig,
hvad der skal gøres, hvem
der er ansvarlig, og hvornår
det skal gøres, så de gode in-

tentioner slår igennem som
et mærkbart kvalitetsløft
omkring springtræningen i
foreningen.
- Projektet har været en
god løftestang for et 360 graders eftersyn af springsikkerheden i vores forening,
siger Signe Mølgaard Schmidt, kontaktperson for ÅUI
- Gymnastikafdeling, som på
foreningens vegne glæder sig
til at byde nye som ”gamle”
springgymnaster velkomne.
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