Vand have med omtanke

Sport

FODBOLD

Ulfborg Stadion HERRER SERIE 2
mandag d. 4.6.
kl. 18.30

SHN/Ulfborg - Skive IK

Ulfborg Stadion U8 DRENGE C
tirsdag d. 5.6.
kl. 17.30

SHN/Ulfborg (2) - Ørnhøj/Abildå B1986
U8 DRENGE C

tirsdag d. 5.6.
kl. 18.00

SHN/Ulfborg (2) - Grønbjerg IF

HOVEDSPONSOR

KAMPSPONSORER

Vand er en kostbar ressource, så det gælder om at
vande med omtanke. Flere
kommuner udsteder også
periodevise
vandingsforbud, for at sikre kommunens
drikkevand i tørre perioder,
hvilket du også skal være
opmærksom på, inden du
begynder havevandingen.
Store dele af haven kan
klare sig uden vand i meget
lang tid. Træer og buske har
et stort rodnet, der når dybt
ned i jorden, så det kan holde
planten forsynet med vand.
Blomsterbede, der ligger i
let skygge under træer eller
buske, har brug for mindre
vand end bede, der ligger i
fuld sol.
Planternes behov for vand
er størst i starten af sommeren. Det er typisk i maj, juni
og juli, at jorden kan trænge
til ekstra vand. Der er god
grund til at vande, hvis vejret længe har været tørt, eller der i en periode kun er
faldet små mængder regn.
Du kan tjekke, om jorden
trænger til vand ved at bruge
det gamle trick med at stikke

en ﬁnger i jorden eller,
endnu bedre, grave lidt ned i
den for at mærke, om den
føles fugtig. Selvom jorden
er tør lige under overﬂaden,
kan den godt være fugtig
længere nede.
Vand ikke midt på dagen.
Hvis du vander om morgenen eller om aftenen og natten, får planterne mest ud af
vandet, da der ikke spildes

en masse vand på fordampning.
Nogle planter kan få skader på bladene, hvis de vandes i solskin, da vanddråberne virker som et brændglas.
Vand kun de planter eller
bede, som vil lide skade hvis
du ikke vander.
Vand så tæt på planten og
så tæt på hjertet som muligt.

Vand ikke græsplænen,
den bliver grøn igen af sig
selv.
Vand morgen, aften eller
nat, så der går mindst muligt
vand til spilde gennem fordampning.
Saml regnvand i en regnvandstønde, som er koblet
til nedløbsrøreog brug vandet til havevanding og vanding af potteplanter.

Tillykke Kronprins Frederik
Royal Run i Esbjerg
Kronprins Frederik fyldte
50 år lørdag den 26. maj.
Kronprinsen indledte optakten til den store runde
fødselsdag med sin deltagelse den 21. maj, ved at
løbe Royal Run i Dan-

marks fem største byer.
Kronprinsen ankom til
første start i Aalborg, allerede omkring klokken
halv ni, hvorefter han drog
til Aarhus, Esbjerg, Odense
og sluttede dagen af med

at løbe de 10 kilometer i
København/Frederiksberg.
De ﬁre første steder deltog kronprinsen i den korte
distance på 1,609 km, One
Mile.

Først på eftermiddagen,
omkring klokken 13:00, ankom kronprins Frederik til
Esbjerg lufthavn i et af ﬂyvevåbnets helikoptere. Forsvaret ledsagede prinsen
rundt til alle de fem steder,

hvor Royal Run 2018 fandt
sted. Royal Run blev den
helt store folkefest i Esbjerg.
Kronprinsen blev i Esbjerg
fejret med fødselsdagssang,
ﬂag, faldskærmsudspring
og overﬂyvning af specielt

udsmykkede F16-ﬂy. I Esbjerg havde 6.662 løbere
havde tilmeldt sig Royal
Run.
På denne ﬂotte sommerdag i landets fem største
byer gennemførte kronprins
Frederik stolt sammenlagt i
alt 16,436 km. Kronprinsesse Mary løb med ved Royal Run i Odense, gennemførte den lange distance på
de 10 kilometer på under en
time, 53 minutter og 10 sekunder. Godt 70.575 løbere
var tilmeldt dette års Royal
Run i Danmark. 29 procent
af de tilmeldte var førstegangsløbere.
Tekst og fotos
af Per Brunsgård, Tim.

Kronprins Frederik her i
Esbjerg. Han løb selv med i
det sidste løb på den korte
distance, på de 1609 meter,
(One Mile), hvorefter han
startede den lange distance,
på de 10 kilometer op.
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