
  Udstilling/demo af foreningens sponsorers produkter og 

der vil være rig mulighed for en god faglig dialog med leve-

randører. Udstillingen afholdes på:

 Svendborg idrætscenter, Ryttervej 70, 5700 Svendborg

  Vi skal høre et indlæg af Spillerforeningen ved Thomas Lin-

drup der bliver sat fokus på ”Flere skader på kunstgræs”

  Bente Mortensen, Hortonom, MEM GreenProject vil give os 

en opdatering om ”Udfordringer med klimaforandringerne” 

Et meget relevant og aktuelt emne, Udfordringerne med at 

klippe, når jorden er våd og græsset vokser. 

 Lidt tal på hvor meget mere brændstof, der anvendes på 

kørsel i vådt og langt græs fremfor i tørt, kvalitet, kompri-

mering osv. 

 De tørre somre har også givet udfordringer med både tørke 

og varmestress, der har nedsat græssets kvalitet og gen-

vækstevne hvor den enårige og rådsvingel døde mange ste-

der og hvad man kan gøre her. 

  Indlæg af Erwin Beltman som dagligt har sin gang på 

 De Kuip som er Feyenoords hjemmebane i den Hollandske 

æresdivision og han leveret årets bane i Holland de seneste 

5 år. 

  Jacob Konnerup fra Husqvarna kommer og vil gøre os kloge-

re på reglerne og sikkerhed omkring robotter.

  Kvaliteten af de danske baner og hvad vigtigheden evt. kan 

være mellem den svingende kvalitet man ofte ser fra bred-

debaner til superliganiveau og hvad betydning det så har på 

spillet. 

  En storklubs syn på kunstgræsbaner på de højeste niveau-

er af dansk fodbold, nu har vi jo fået en landstræner som 

ihvertfald tidligere har været meget positiv overfor kunst-

græs. 

 Plus en masse mere – blandt andet en helt speciel torsdag 

aften

Glæd jer – det gør vi!

Thomas Jørgensen, GAD

Velkommen til 

GAD-seminar i Svendborg 
Torsdag d. 19. – fredag d. 20. september 2019

GAD og Sandmoseskolen er klar til at byde jer alle velkommen til et par lærerige, sjove og spæn-

dende dage på Svendborg idrætscenter og Best Western Plus Hotel Svendborg. I selskab med 

gode kolleger kan DU blive introduceret til bl.a. disse emner:



Afholdes hos: 

Best Western Plus Hotel Svendborg

Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg, Tlf. 6221 1700

Indkvartering på enkeltværelse: 

Mulighed for indkvartering : 

Onsdag aften d. 18/9. Aftensmad ml. kl. 19 og 21.

Hjemrejse: Fredag d. 20/9, efter frokost

Undervisning torsdag d. 19/9: Kl. 9.00 – 19.00

og slutter fredag d. 20/9 kl. 13.00.

Tilmelding til GAD-seminar

Al tilmelding foregår via www.efteruddannelse.dk

Herfra søges også om VEU-godtgørelse og befordring. 

Tilmeldingen foretages ved at indtaste:

Kviknr. 851420790310 i søgefeltet på efteruddannel-

se.dk. Kurset er navngivet ”GAD seminar i Svendborg”. Bemærk 

at tilmelding kræver en digital signatur/nem-id i firmaets navn. 

Tilmeldingsfrist: 16. august 

Tilmeld indlogering

Ønsker du logi på dette kursus, bedes du sende en mail til: 

Thomas Harlyk: thar@amunordjylland.dk 

Det er vigtigt, at du ligeledes skriver, om du ønsker logi fra 

onsdag aften.

Yderligere information

For personlig vejledning til tilmelding er du velkommen til at 

kontakte Sandmoseskolen:

Thomas Harlyk, driftskoordinator

tlf. 9633 2601, thar@amunordjylland.dk 

På www.groundsman.dk 

finder du sidste nyt om programmet.

Med venlig hilsen

GAD

Sandmoseskolen, AMU Nordjylland 

GAD-seminar uge 38 2019

Økonomi

Kursus Pris i kr.

Deltagerbetaling: Kunde og leverandør (AMU-mål 45363)

Kommunikation om kvalitet i virksomheden (AMU-mål 48074)

372,- (momsfri)

Deltagerbetaling uden for AMU’s målgruppe (højere eller videregående uddannelse) 1.486,- (momsfri)

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

280,- (momsfri)

Merudgift
For de aktiviteter, der gennemføres efter undervisningsdagen

150,- (excl. moms)

Kost og logi for AMU’s målgruppe d. 18/9  400,- (excl. moms)

Kost og logi uden for AMU’s målgruppe (højere eller videregående uddannelse) 

eller mindre end 60 km til uddannelsesstedet d. 18/9

950,- (excl. moms)

Kost og logi for AMU’s målgruppe d. 19 og 20/9  900,- (excl. moms)

Kost og logi uden for AMU’s målgruppe (højere eller videregående uddannelse) 

eller mindre end 60 km til uddannelsesstedet. d. 19 og 20/9

1.400,- (excl. moms)

Ønsker du ikke logi, men forplejning ml kl. 8.00 – 15.24 d. 19 og 20/9 650,- (excl. moms) 

Praktiske oplysninger
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