
Målgruppe
Kurset retter sig mod dig, der har interesse for pleje 

af idrætsanlæg, hvad enten du er budgetansvarlig, ar-

bejder 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. 

• Anders Nielsen fra Herning fortæller om deres hy-

bridbane.

• Chris Hauge fra Brøndby Stadion kommer og fortæl-

ler om deres hybrid stadionbane.

• DBU’s nye mand Anders Kjær kommer forbi og taler 

om DBU’s holdninger omkring miljøet ifm. kunstba-

ner.

• De nye krav til baner i 3F Superligaen.

• Fokus på sikkerheden ved maskiner ved firmaet Ma-

skinsikkerhed.

• Konflikthåndtering med Lars Mogensen fra 

 Conflict.dk.

• Og selvfølgelig skal Wiedenmann New Groundsman 

of The Year også findes ligesom fotokonkurrencen 

skal finde sin vinder.

• Opskriften på godt samarbejde ved Martin Tilsted 

Petersen.

• Pia Ryhmer Elsborg, Frederiksberg Kommune om 

drift af deres kunstbaner.

• Robotterne kommer……. Silkeborg Kommune om ro-

botter i det offentlige rum.

• Sponsorcafé.

• Styrket borgerkontakt

• Tarkett/FieldTurf fortæller om deres nyeste indenfor 

non-infill baner.

• Rasmus Johansen fra DBU Jylland følger op på sit 

indlæg fra 2018.

• Vedligehold og beskæring af randbeplantninger, 

herunder træer og demonstration og gennemgang 

af maskiner/værktøj ved HedeDanmark.

• Vi skal have generalforsamling og festmiddag.

• Vi skal hyle af grin med årets underholdning.

• Vi skal spidse ørene og høre Bjørn Aas fra Norge 

snakke om miljøet omkring gummigranulat.

• Vi skal til Aalborg og besøge driftsenheden.

Vi glæder os til at se dig!

Venlig hilsen

Groundsman Association Denmark

AMU Nordjylland, Sandmoseskolen

Sandmoseskolen

GAD seminar 2020
 Mandag d. 6. jan kl. 18.00 – 

 Torsdag d. 9. jan. kl. 13.00

  
Rønnes Hotel, Slettestrand

Uge 2



Kursussted
Rønnes Hotel

Kystvejen 25, Slettestrand, 9690 Fjerritslev

Ankomst: Mandag d. 6. januar kl. 18 – til aftensmad

Afrejse: Torsdag d. 9. januar kl. 13 – efter frokost

Såfremt du ikke ønsker indkvartering fra mandag, be-

der vi dig sende en e-mail til Thomas Harlyk: 

thar@amunordjylland.dk

Tilmelding senest 29. november 2019 
Al tilmelding foregår elektronisk via:

www.efteruddannelse.dk

Du skal indtaste kviknr.: 851420819596

Bemærk at tilmelding kræver en digital signatur/nem-

id i firmaets navn. 

Husk også at tilmelde indlogering på www.efteruddan-

nelse.dk.

For hjælp til tilmelding: Kontakt tlf.: 9633 2626. 
Tilmelding efter først til mølle princippet. 

Valg af spor
Tirsdag formiddag er vi alle samlet. Herefter skal du på 

forhånd have valgt undervisningsspor. Du skal priorite-

re, hvilke emner du ønsker at deltage i på seminaret. 

Vi imødekommer alles ønsker så vidt muligt.

HUSK: Vælg spor på www.groundsman.dk 

 senest 29. november 2019.

Yderligere information
For personlig vejledning til tilmelding er du velkommen 

til at kontakte Sandmoseskolen:

Thomas Harlyk, driftskoordinator

tlf. 9633 2601, thar@amunordjylland.dk 

Sandmoseskolen

Økonomi

Kursus Pris i kr.

Deltagerbetaling for AMUs målgruppe: Græs, pleje – ajourføring (47239) 372,- (momsfri) *

Deltagerbetaling uden for AMU’s målgruppe (højere eller videregående uddannelse) 1.947,- (momsfri) *

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

420,- (momsfri)

Merudgift for de aktiviteter der gennemføres efter undervisningdagen 535,- (excl. moms)

Kost og logi for AMU’s målgruppe 1.700,- (excl. moms)

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

2.900,- (excl. moms)

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

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

400,- (excl. moms)

Praktiske oplysninger
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*Vi forbeholder os ret til ændringer i henhold til ny finanslov. 

http://www.efteruddannelse.dk

