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Klimatilstande
Kun halvt inde i måneden kunne man forleden i avisen læse at det er den
varmeste september i over 140 år. I Danmark er vi vant til visse vejrmæssige
udsving og at to på hinanden følgende år kan opleves vidt forskellige. Inden for
det seneste tiår har der således optrådt flere vejrrekorder end tidligere set.
Kommunerne ofrer nu store summer på at separere regnvand og spildevand
og etablere LAR løsninger (Lokal Afledning af Regnvand). Efter devisen "at
kun en tåbe frygter ikke havet" forsøger man at forebygge skybrudskader og
ofrer derfor uhyrlige summer på projekter der risikerer at ødelægge
vækstvilkårene for de involverede træer, hvis der i detailprojekteringen ikke er
tilstrækkelig forståelse og viden om trærødder og deres biologi. Den største
risiko for bytræerne er paradoksalt nok ikke oversvømmelse men vandmangel.
Hør mere om emnet bytræer og LAR på bytræseminaret, som afholdes den 17.
November.
Dansk Træplejeforenings guide Plantning af træer, er under revidering og
bliver udvidet så den også kommer til at rumme vejledning og anbefalinger for
plantning af træer der indgå i LAR projekter.

Konstituering af Bestyrelsen
Efter generalforsamlingen den 20. 4. konstituerede den valgte bestyrelse sig
således.
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Samtlige deltagere ved årets DM i træklatring i Ledreborg Slotspark

DM i træklatring
Den 29.-30. april 2016 afholdtes DM i træklatring på Ledreborg ved Roskilde

Der var samlet 22 deltager fordelt på 3 grupper, desværre kun en enkelt i kvindegruppen. 16 a-klatrer og 5 b-klatrer. Vejret var med arrangementet, på nær da man
skulle sætte banen, hvor det var et rigtig aprilsvejr med hagl og blæst.
Vinder af master klassen blev Anton Banke Stenstrup, som på billedet ses med den
nye vandrepokal. At den har form som en kvindetorso er måske ikke tilfældigt valgt,
nu hvor vi også har kvindelige træklatre i branchen. Pokalen er udført af Allan Bo
Jensen fra Skulpturværkstedet. Vinder en træklatre vandrepokalen tre gange er den
til evig eje. DTF har sponsoreret pokalen. Den forrige pokal blev sidste år for tredje
gang vundet af Thomas Hegner og dermed til evig eje.
Vinder af damerækken blev, måske ikke uventet, igen i år Louise Sørensen. Hun
løfter stolt den nye vandrepokal, der er sponsoreret af K&S Tree Care som også
sørger for at indgravere vindernavn hvert år. Såfremt pokalen vindes 5 år i træk af
samme deltager udloddes en erstatnings pokal til evigt eje.
På hjemmesiden ligger nu lister hvor man kan se hvor mange point deltagerne har
skoret i de forskellige discipliner. Gå ind under menupunkterne: OM DTF >
TRÆKLATRING > VINDER AF DM I TRÆKLATRING.

Dansk Træplejeforening sender en stor tak til årets sponsorer for den flotte støtte til
mesterskabet som vi ikke kunne være foruden. DM i træklatring blev kort omtalt i et
indslag i TV2 Lorrys nyhedsprogram.
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Øverst til venstre ses Tage Rønne der har overrakt pokalen til Anton Banke Stenstrup.
Øverst til højre ses Louise Sørensen der vandt kvindernes konkurrence.
Nederst til venstre ses Kasper C. Petersen, Anton B. Stenstrup og Jacob Schwarts.
Pokalen tilegnet mesterskab i træklatring for kvinder med inskriptionen i nærbillede.

20 års jubilæum for afvikling
af DM i træklatring i Danmark
I den anledning har klatreudvalget
arrangeret en festligholdelse af jubilæet
hvor alle DTF medlemmer og vores
sponsorer er hjertelig velkomne.
Tidspunkt: Fredag den 30. sept. kl. 16.
Sted:
KS Treecare i Greve
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Ønsker man at deltage den planlagte
middag modtager Tage Rønne
tilmeldinger på telefon 27 25 91 51 eller
på mail til ravnehus@mail.tele.dk
Senest onsdag 28. september.

Bytræprisen 2016
Bytræprisen har været uddelt 7 gange siden 2009. I den periode er modtageren
blevet udpeget af bestyrelsen og præsidiet i forening.
Bestyrelsen har i år besluttet, at foreningens medlemmer m.fl. også skal kunne
indstille relevante personer eller institutioner til prisen. Derfor vil der frem til 30
oktober være mulighed for at indsende begrundet forslag til kandidater til prisen.
Prisen uddeles på årets Bytræseminar, hvis der findes en oplagt kandidat.
På hjemmesiden findes en oversigt over de tidligere prismodtagere.
Forslag til kandidater bedes sendt via foreningens kontaktformular nederst på
hjemmesiden.   
Billedet herunder stammer fra sidste års tildeling hvor redaktør Søren Holgersen modtager prisen af
bestyrelsesmedlem Kasper Weitemeyer.

http://us7.campaign-archive2.com/?u=8f0f87eac99a33ebe07140d28&id=5fdd67c146&e=79e1fc528c[22-09-2016 20:17:53]

DM i Træklatring 2016, 20 og 50 års jubilæum,

Dagens glade jubilarer i solen på Skovvej 56 Mimi og Niels Hvass .

På en solbeskinnet dag i starten af juni
kunne foreningens medstifter Niels
Hvass holde 50 års firmajubilæum
sammen med sin datter Mimi Hvass
der har overtaget firmaet. Mange var
kommet langvejs fra for at hilse på og
fejre dagen sammen med Mimi og
Niels. DTF var repræsenteret ved
formanden, næstformanden og
sekretariatslederen.

http://us7.campaign-archive2.com/?u=8f0f87eac99a33ebe07140d28&id=5fdd67c146&e=79e1fc528c[22-09-2016 20:17:53]

DM i Træklatring 2016, 20 og 50 års jubilæum,

Fra venstre ses: Formand for DTF Tage Kansager , Næstformand Karsten Klintø og Sekretariatsleder
Bent Overby

ETW Håndbogen til salg hos DTF's Sekretariat
For 350 kr. + forsendelse kan du bestille den håndbog der bl.a. ligger til
grund for ETW certificeringen.
Bogen er hjemtaget i et begrænset antal på 10 stk. og vil blive solgt efter
først til mølle princippet.

Hjemmesidens Kalender
På hjemmesiden lægges løbende beskeder om nye møder, kurser og
arrangementer. Medlemmerne kan derfor løbende holde sig opdateret om nye tiltag
inden de eventuelt omtales i et Nyhedsbrev.

Træernes hemmelige liv
Den tyske skovfoged Peter Wohllebens har skrevet en bog om træernes
hemmelige liv, deres samtaler og venskaber. Den er blevet en bestseller.
For mange naturinteresserede borgere er det populær underholdning
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viser salgstallene fra Tyskland, idet bogen i lang har ligget nummer 1 på
nyhedsmagasinet Der Spiegels bestsellerliste med godt 320.000 solgte
eksemplarer, og den er solgt til udgivelse i 19 lande og den er netop
udkommet på dansk og er at finde hos boghandlerne for 250 kr. Måske en
oplagt gave ide til vores politikere.
Det er imidlertid ikke alle hans iagttagelser og teorier der er underbygget af evident
forskning, men det er måske det der gør bogen så populær, at han tillægger træerne
en form for liv som man kender fra dyreverden. At han er en typisk forstmand
fremgår bl.a. når han "med bekymring" kalder de enkeltstående træer i byerne for
"gadebørn", løsrevet som de er fra de træsamfund som de normalt vil indgå i. "Disse
træer dør som regel unge i den tætpressede bymuld". Man kan ikke komme uden
om, at hverken træer eller mennesker er udviklet til at skulle leve i byernes
forurenede miljø. Luften i en skov er så meget renere og sundere at indånde og jord
og vækstbetingelser for trævækst er optimal. For os fagfolk rummer bogen nok en
hel del basisviden og overflødig stof, men det skader måske ikke at få det
genopfrisket. Bagerst i bogen er der en lang referenceliste over videnskabelige
artikler mv.

Virksomheder der støtter DM i træklatring
og Dansk Træplejeforening
Birkholm Planteskole - Kortegaard Planteskole - BMI A/S - City Lift - Dansk
Skovkontor - Friluftsland - Husqvarnagroup - GSV Materieludlejning A/S - Institut for
Geovidenskab og Naturforvaltning, Skov- & Landskab, Københavns Universitet Joel Klerk Planteskole - Lyngby Teknik A/S - Makita Danmark - Riwal Danmark A/S Rosenholm Have & Park - Scanlico A/S - Stihl - Vermeer Danmark - Vi-Ca - Workzone
Arbejdstøj.
A-Træpleje, Buchwald Park & Skov, Dich Træpleje, Green Anlæg, Gribskov Stub &
Gren, Henrik Ravn Træpleje, KS Tree Care, Midtjysk Træpleje og Anlægsgartneri,
Silva Lausen Skov og Anlæg, Stenbroens Træpleje & Anlæg, Træservice Gruppen,
Vibes Træpleje.
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Redaktionens mail adresse er:
formand@dansk-traeplejeforening.dk
Sekretariat: Ved Bent Overby. Mail til: dtf@mail.dk
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