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GAD seminar 2019 
  

Mandag den 7. januar kl. 18.00 til 

torsdag den 10. januar kl. 13.00 

   

 

Målgruppe 

Kurset retter sig mod dig, der har interesse for pleje af idrætsanlæg, hvad enten du er budgetansvarlig, 

arbejder i forvaltningen, i entreprenørenheden, hos en anlægsgartner eller på et stadion. 

 

 
 

Fagligt fællesskab 

En central del af kurset er at vedligeholde og udbygge dit faglige netværk samt styrke din faglige rygsæk. 
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Tilmelding og valg af undervisningsspor 
inden 30. november 2018 

 

Kursussted  
Rønnes Hotel, Kystvejen 25, Slettestrand, 9690 Fjerritslev 
 

Ankomst: mandag d. 7. januar kl. 18.00 – til aftensmad 

Afrejse: torsdag d. 10. januar kl. 13.00 – efter frokost 
 

Tilmelding   
Al tilmelding foregår elektronisk via: www.efteruddannelse.dk. Du skal indtaste Kviknummer: 851420703025 

 

Bemærk at tilmelding kræver en digital signatur/nem-id i firmaets navn. Husk også at tilmelde indlogering på 

www.efteruddannelse.dk. For hjælp til tilmelding: Kontakt tlf.: 9633 2626. Tilmelding og fordeling af værelser sker efter 

’først til mølle’ princippet. 

 

Valg af undervisningsspor 
Tirsdag formiddag er vi alle samlet om ”Kommunikation og samarbejde”. Herefter er der 3 undervisningsspor.  

Du skal prioritere, hvilke emner du ønsker at deltage i på seminaret. Vi imødekommer alles ønsker i videst muligt omfang. 

På www.groundsman.dk følger du linket ’Vælg undervisningsspor’ her skriver du dine valg. 
 

Yderligere information 
For personlig vejledning til tilmelding er du velkommen til at kontakte Sandmoseskolen: 
Thomas Harlyk, uddannelsessekretær, tlf. 9633 2601, thar@amunordjylland.dk eller 
Mie Sonne Nielsen, uddannelsessekretær, tlf. 9633 2602, miek@amunordjylland.dk 

 

Økonomi  

  

Kursus Pris i kr. 

Deltagerbetaling for AMU´s målgruppe: Græs, pleje - ajourføring (47239) 354,- (momsfri) 

Deltagerbetaling uden for AMU´s målgruppe (højere eller videregående uddannelse) 1.989,- (momsfri) 

Tillægspris for særlig tilrettelæggelse                                                                                               
(Den særlige tilrettelæggelse indeholder omkostninger til undervisernes transport til 
afholdelsesstedet, dobbelt lærerdækning og den særlige gennemførelsesform)  

420,- (momsfri) 

Merudgift for de aktiviteter der gennemføres efter undervisningsdagen 475,- (excl. Moms) 

Kost og logi for AMU´s målgruppe 1.650,- (excl. moms) 

Kost og logi uden for AMU´s målgruppe (højere eller videregående uddannelse)          
eller mindre end 60 km til uddannelsesstedet  

2.800,- (excl. moms) 

Ønsker du ikke logi (forplejning tirsdag til torsdag) 999,- (excl. moms) 

Ønsker du ikke logi, men gerne vil deltage i festmiddagen onsdag aften.                
Tilmelding er påkrævet.  

440,- (excl. moms) 

Logi i forbindelse med festmiddag 320,- (excl. moms) 

mailto:thar@amunordjylland.dk
mailto:miek@amunordjylland.dk
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FAGLIGHED OG FÆLLESSKAB 
  

Mandag aften: Regions-café – De stærkeste løsninger kommer fra os selv! 

Dagene bygger på faglighed og fællesskab. Det er derfor afgørende, at vi lærer hinanden at kende. Det 

første skridt er at kende dem, der bor tættest på i ens egen region. Derfor mødes vi mandag aften ude i 

regionerne.  

 

Tirsdag formiddag: Kommunikation og samarbejde med Martin Erichsen 

Du kender det fra arbejdet og du har sikkert prøvet det derhjemme.  

Du giver et vink med en vognstang og alligevel fatter han/hun intet.  

Din utvetydige hentydning går ikke igennem og nu er du ved at koge over 

af frustration. Klar tale er ingen selvfølge. Fejl i vores mundtlige 

kommunikation er den største årsag til fejl i samarbejdet. Martin Erichsen 

giver os et indblik i og værktøjer til, at sagt også bliver hørt.  

 

Tirsdag aften: Arrangement med Jan Hellesøe 

Med Jan Hellesøe ved roret, rejser vi for en kort stund ind i en verden af 

psykologiske manipulationer, hypnotiske tricks og optiske illusioner, der 

spiller vores hjerne og synssans et puds.  

 

 

  
Mandag d. 7. januar 2019 

 

18.00 Aftensmad  
 

19.30 -
21.00 

Regions-café   
De stærkeste løsninger kommer fra os selv! 

 
Lav en optagelse med din telefon på 1-2 minutter, hvor du fortæller om en ide eller et emne til 

et arrangement eller et indlæg på kommende uge 2 
 

 Palle Svendsen, Sandmoseskolen 
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                      Tirsdag 8. januar 2019 

07.00 Morgenmad 
 

08.00 STORE SAL 
Velkomst  

Annie Sønderby, Sandmoseskolen 
Holger B. Christensen, Formand GAD  

Introduktion til program  
v. GAD - Karin Normann 

08.20 Wiedenmann New Groundsman of the Year, Denmark 2017  
Groundsman Jørn Bertelsen, Allerød Kommune  

08.45 Pause 

09.00  Kommunikation og samarbejde  
Martin Erichsen 

09.45 Pause 

10.00 Kommunikation og samarbejde  
Martin Erichsen 

10.45 Pause 

11.00 Kommunikation og samarbejde  
Martin Erichsen 

12.00 Frokost 

 Græs Administration Drift 

13.00- 
15.45 

Christina Hoff  
Græsarternes Egenskaber 

Christian Sig Jensen 
Dansk Planteforædling, DLF 

 
Ny viden om græssernes 

rodvækst 
Christian Sig Jensen, DLF 

 
Nye forsøg fortæller om 

græssernes rodvækst om 
foråret og røddernes 

indvirkning på jordstrukturen 
 

RPR til boldbaner 
Henri Poulsen og Ricardo 
Bleumer, Linds/Semenco 

Egenskaber og nye erfaringer  
 

Thomas Jørgensen 
Opgavestyringsprogrammer 

Erfaringer med  
 

LE 34 
Lars Poulsen 

Ikast-Brande Kommune 
            

 Synchronicer 
Thomas H. Jørgensen 
Gladsaxe Kommune 

 
Skyhost 

Kræn Holmbjerg 
Viborg Kommune 

 
Der vil også være mulighed for 

at stille spørgsmål til 
udbyderne  

Holger Boesen 
Dræning og Teori 
Vands binding og  
bevægelse i jord. 

Overfladeafstrømning 
Overfladedræning 

Dræning  
Tekstur/struktur 

Asbjørn Nyholt  

Dræning og praktik 
Drændybder, rørtyper 

pakningsmaterialer. 
Nemt vedligehold 

Hvad kan man selv? 
 

Bugge Ericsson  
SM Entreprenørfirma A/S  

            

17.00 Generalforsamling GAD 

18.30 Aftensmad 

20.00-
20.30 

Aftensarrangement med Jan Hellesøe 
 

20.45 Dessert i restauranten 
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                             Onsdag d. 9. januar 2019 

 

07.00 Morgenmad 

 Græs Administration Drift 

08.00 
 

Hans Aagaard 
Praktisk formiddag 
Sandmoseskolen 

Husk varmt arbejdstøj 
Lægning af hybridgræs 

Hvordan gør jeg? 
Praktisk øvelse i ”sandkassen” 

 
Pleje af hybridgræs 

Ronnie Jensen, Danjord  

Holger Boesen 
Klimatilpasning  
LAR-løsninger 

Lærke Kit Sangill 
Odense Vandselskab 

  
Nye permeable 

belægningstyper 
Jørgen Hegner 

Dines Jørgensen & Co. A/S 

Asbjørn Nyholt 
Bedre baner i 2. division 
Vi deler erfaringerne fra 

projektet drevet af 
Divisionsforeningen i 2018. 
Her blev 20 baner testet og 

banepleje og samarbejde blev 
drøftet med klub- og driftsfolk. 

 
Asbjørn Nyholt 

10.00 Erfaringer med robotter  
til opstregning 
Kim Wolfram 

Nordsjællands Park og Vej 
Sten Skov Svendsen 

Skanderborg Kommune 
Nicklas-Tang-Petersen 
Silkeborg Kommune 

 
Praktisk øvelse med robot 

Vand på sidelinjen 
Klimatilpasning på traditionelt 

idrætsanlæg  
Holger Kortbek  

Gladsaxe Kommune 
 

Muld – Et naturligt biofilter 
under kunstgræsbaner 

Jørgen Hegner 
Dines Jørgensen & Co. A/S 

Fælles udfordringer og gode 
løsninger på banepleje. 

Asbjørn Nyholt 
 

Det gode samarbejde mellem 
klub og kommune 

Driftsformer 
Dialog mellem klub/drift 
Martin Tilsted-Petersen 

Divisionsforeningen 

12.00 Frokost  

 Græs Administration Drift 

13.00 Basisviden om gødning 
Thomas Jørgensen 

 
Hvad er grundgødskning og 
vedligeholdelsesgødskning? 

 
Hvordan læser jeg analysetal? 

Hvordan beregner jeg mit 
gødningsbehov? 

 
Workshop 

Vi arbejder med konkrete 
opgaver, så du får redskaber til 
at tolke jordbundsanalyser og 

kan beregne dit gødningsbehov 
 

Katja Lamborg 
 DLF 

Ledelse-Det gode team 
Palle Svendsen 

 
Konkrete redskaber til at  

lede i teams 
 

Hvordan bruger vi hinandens 
styrker og bliver et endnu 

stærkere tema? 
 

Palle Svendsen 
Sandmoseskolen 

Strategier i/efter tørken 
Christina Hoff 

  Samarbejde med klubberne  
Thomas Schmidt  
Vejle Kommune 

 
Tanker om vanding 

Poul Frandsen 
 Kolding Kommune 

 
Økonomiske betragtninger 

ved ekstra eftersåning 
Christina Hoff 

Odense Kommune 
 

Lukning af baner 
Lasse Yssing 

Køge Kommune 

15.30 til 
17.30 

Sponsorcafé ved GAD´s sponsorer 
Eftermiddagen giver rig mulighed for at vurdere forskellige udbydere af de produkter, der løser 

dine behov. Få en fornuftig snak om kvalitet og pris! Sæson 2019 står for døren. 

19.30 Festmiddag 
Kåring af “Wiedenmann New Groundsman of the Year-Denmark 2018” 
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                          Torsdag d. 10. januar 2019 

 

07.00 Morgenmad 

 Græs Administration 

08.00 Superligabaner 
Asbjørn Nyholt 

 
Græsvækst ved forskellig bølgelængde 

Allan Hørlyk Feddersen 
Haderslev Idrætscenter 

 

Hvordan bruger vi test og feedback til at 
udvikle baneplejen? 

Moderator: Asbjørn Nyholt 

Oplæg fra tre vinkler: 

1: Divisionsforeningen  
Martin Tilsted-Petersen 

2: Spillerforeningen, 
Thomas Lindrup 

3: Groundsman 
Lars Olsen, Lyngby Stadion 

Afsluttende debat: Hvordan bruger vi 
hinanden bedst? 

 

Maskinvalg og indkøb 
Anders Nielsen 

”2 sider af samme sag” 
 

”Med leverandørens øjne” 
Varens vej til kunden 

Leverandørtyper 
Behovsanalyse 

Brugerkrav 
Pris 

 
Lasse Lindholm  

Lindholm Maskiner A/S 
 

”Med driftens øjne” 
Hvad skal vi have fokus på i et godt kunde-

/leverandør- forhold og samarbejde? 
Pris 

Kvalitet 
Viden 

 
Anders Nielsen 

Herning Kommune  
 

10.30 Pause 

10.45 Hvad fik vi ud af regions-caféen? 
Præsentation af kortfilm med emner og ideer til arrangementer og fremtidige uge 2 seminarer 

v/ Palle Svendsen 
 

11.30 Fælles opsamling og evaluering af seminaret og afslutning  
 

12.00 Frokost 

13.00 Tak for denne gang - Hjemrejse  

 

 

 


