
VI SAVNER JER og hinanden! 
Håber, at alle har det godt i disse nedlukkede Corona tider.

GAD og Sandmoseskolen er klar til at byde jer alle velkom-

men til et par lærerige, sjove og spændende dage på Vis-

senbjerg Storkro.

Tirsdag kl. 18 møder du ind til aftensmad. 

I selskab med gode kolleger bliver DU introduceret til bl.a. 

følgende emner

Onsdag formiddag
Test af græsbaner
– vi følger op på vores banetestkursus. 
To af vores dygtige ”hands on” groundsmen: 

Sten Bartelsen og Alex Moreno fortæller om deres in-

dividuelle erfaringer med test af græsbaner.

• Hvordan foregår bookningen af GAD´s testudstyr?

•  Hvordan planlægges testarbejdet, hvilke resultater viser 

testene, hvordan kan vi bruge resultaterne, Hvordan ar-

bejdes der fremrettet med test af banerne?   

Odense kommune har valgt en aggressiv test strategi.  
I 2020 valgte de at teste et mindre antal græsbaner. I 2021 

er testen udvidet til at omfatte 25% af alle græsbaner sva-

rende til 50 baner. 

Kurt Lundsgaard og Asbjørn Nyholt, konsulenter 

på opgaven, fortæller om processen, fra planlægningen til 

afrapporteringen, herunder – hvad har vi lært, - hvad viser 

resultaterne m.v.

Tilstandsrapporter af 14 kunstgræsbaner.
Henrik Jørgensen fra Arkilsgaard og Kim Wils-
leff-Milling fra Dines Jørgensen har været konsulen-

ter på en meget omfattende og yderst spændende opgave 

for Odense kommune.

De to virksomheder blev bedt om, i samarbejde, at udarbej-

de en tilstandsrapport, for hver enkelt kunstgræsbane belig-

gende i Odense kommune – pt. 14 stk. 

Henrik og Kim fortæller dels om selve opgaven, tilrettelæg-

gelsen, udførelse af test, indsamling af materiale, udarbej-

delse af rapport og konklusion.

Christina Hoff fortæller lidt om, hvorfor opgaven blev bestilt 

og hvad kan/skal afrapporteringen bruges til. 

Onsdag eftermiddag
Hvordan arbejder vi sammen om at få de bedste baner:

Eftermiddagen byder på to store kapaciteter inden for fod-

boldverdenen. Vi er bare så heldige, at det har været muligt 

at få besøg af Troels Beck og Nicolai Pold.

Troels Beck: Har en lang fodboldkarriere dels som elitefod-

boldspiller, med bla.177 superligakampe bag sig. Derudover 

har Troels været Cheftræner i en række superligaklubber og 

har i den forbindelse afviklet 431 superligakampe. Senest 

har Troels været sportsdirektør i både OB og i Brøndby. 

Nicolai Pold: Har en lang karriere som målmandstræner både 

som ungdomstræner og nu som målmandstræner i superli-

gaen i AGF.

Både Troels og Nicolai understøtter og fortæller, hvor vigtigt 

samarbejdet mellem klubbens forskellige interessegrupper, 

trænere/spiller/groundsman er. 

•  Hvordan vi kan opnå forståelse og respekt for hinandens 

arbejdsfelt. 

•  Hvordan vi kan understøtte forskellige behov og ønsker til 

den/de baner, som vi alle har interesser i. 

•  Hvorledes vi i fællesskab – indenfor den tilgængelige ram-

me og økonomi – kan opnå den bedste bane til gavn for 

spillerne og spillet. 

Plus en masse mere  
– blandt andet en helt speciel tirsdag aften

Du kan ligeledes møde alle GAD’s sponsorer, som vil kunne 

fortælle dig om nyheder til branchen.

Der vil ligeledes være mulighed for at vores sponsorer kan 

lave demoer – altså slå græs, vertidræne, m.m.

Glæd jer – det gør vi! :-)

Venlig hilsen

Groundsman Association Denmark

AMU Nordjylland, Sandmoseskolen

Sandmoseskolen

GAD seminar i Vissenbjerg

Tirsdag d. 21. september 2021 kl. 18.00 – 

Onsdag d. 22. september kl. 14.45 



Kursussted
Vissenbjerg Storkro, Søndersøvej 30,

5492 Vissenbjerg

Indkvartering på enkeltværelse.

Ankomst:  Tirsdag den 21.09.21 

Aftensmad  kl. 18.00

Afrejse:  Onsdag den 22.09.21 kl. 14.45

Undervisning: Tirsdag kl. 19,30-20.45 –

 Onsdag kl. 14.45

Tilmelding senest 30. juli 2021 
Al tilmelding foregår elektronisk via:

www.efteruddannelse.dk

Du skal indtaste kviknr.: 851420184536321702

Kurset er navngivet ”Gad seminar i Vissenbjerg”

Bemærk at tilmelding kræver en digital signatur/nem-id i 

firmaets navn. 

For hjælp til tilmelding: Kontakt tlf.: 9633 2626. 

Tilmelding efter først til mølle princippet. 

Sandmoseskolen

Økonomi

Kursus Pris i kr.

Deltagerbetaling for AMUs målgruppe 190,- (momsfri) 

Deltagerbetaling uden for AMU’s målgruppe (højere eller videregående uddannelse) 716,50 (momsfri) 

Tillægspris for særlig tilrettelæggelse 140,- (momsfri)

Forplejning for AMU’s målgruppe: Faktura sendes direkte fra Vissenbjerg Storkro 595,- (incl. moms)

Logi for AMU’s målgruppe           0,-

Kost og logi uden for AMU’s målgruppe (højere eller videregående uddannelse) 
eller mindre end 60 km til uddannelsesstedet.
Faktura sendes direkte fra Vissenbjerg Storkro.                                  

1.095,- (incl. moms)

Praktiske oplysninger
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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

http://www.efteruddannelse.dk

