
På programmet har vi aktuelle emner som:

• Kendskab til Normer for anlæggelse af boldbaner 

 (nova 2015)

• Indsigt i normer for test af superligabaner, 

 1. og 2. divisionsbaner og bredde fodboldbaner. 

• Kendskab og Indsigt anvendelse af de forskellige 

 testredskaber 

• Afprøvning af testredskaberne og udførelse af selve 

testen

• Udarbejdelse af afhjælpningsplan/plejeplan,  

 som opfølgning på den udførte test.

• Vidensdeling 

• Ekskursion til Hernings nye Hybridbane 

Underviser: Henrik Jørgensen, Arkilsgaard.

Glæd jer – det gør vi!

Thomas Jørgensen, GAD

Velkommen til 

GAD Banetest 
Den 2.- 4. september 2020

GAD og Sandmoseskolen er klar til at byde jer alle velkommen til nogle 

lærerige og spændende dage på Vildbjerg Idrætscenter. 

Se programmet og seneste nyt:
www.groundsman.dk

Praktiske oplysninger:
GAD Banetest afholdes på:
Vildbjerg Sports-og Kulturcenter
Sports Alle 6, 7480 Vildbjerg

Indkvartering på enkeltværelse:
Kommer du dagen før, skal du kontakte
Thomas Harlyk
Tlf. 96332601, e-mail thar@amunordjylland.dk

Tilmelding:
Al tilmelding foregår på www.efteruddannelse.dk

Indtast kviknr. 851420898764  i søgefeltet 
Kurset er navngivet: 
Videndeling og læring for medarbejdere.

Herfra søges også om VEU-godtgørelse og befor-
dring.

Tilmeld dig senest den 14. august 2020.

Økonomi

Kursus Pris i kr.

Deltagerbetaling: Videndeling og læring for medarbejdere (45369) 378,- (momsfri)

Deltagerbetaling uden for AMU’s målgruppe (højere eller videregående uddannelse) 1.769,- (momsfri)

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

420,- (momsfri)

Logi for AMU’s målgruppe 0,- 

Forplejning for AMU’s målgruppe                          1.100,- (excl. moms)

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

eller mindre end 60 km til uddannelsesstedet

1.900,- (excl. moms)

Ønsker du ikke logi - men forplejning i de 3 dage 800,- (excl. moms) 
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