Velkommen til

DGA Ugen 2017
Endnu engang åbner DGA og Sandmosen dørene op på Rønnes Hotel til tre dage spækket med ny viden,
nye metoder og nye venskaber. Det er nu 8. gang at DGA og Sandmosen sammen afholder DGA Ugen
som ubetinget er stedet hvis du vil have din viden om græspleje opdateret og udbygget.

Vi har udarbejdet et alsidigt program, der kommer ud i krogene

Alt er ikke kun kemikalier. Vi sætter fokus på naturen på vo-

af de problemer vi tackler i hverdagen og de udfordringer vi

res smukke golfbaner med fugle, flora og fauna. Knalddyg-

kommer til at stå overfor i de nærmeste par år:

tige praktikere formidler deres resultater fra deres baner.

Mos og alger er et omsiggribende problem på mange golf-

Spillekvalitet starter med korrekt indstillede klippeled. En

greens og vi har allieret os med én af landets største kapa-

grundig indføring og gennemgang af klippeledsteknologi.

citeter på området.
Og meget, meget mere.
Dollarspot er nu for alvor kommet til Danmark. Det er på
dette kursus at du kommer i dybden omkring svampen der

Vi glæder os til at byde dig og dine kollegaer velkommen til

forårsager Dollarspot og hvad du kan gøre for at modvirke

nogle festlige og lærerige dage.

spredningen af denne skadelige svampesygdom.
Glæd jer – det gør vi!
Vi kan bruge formuer på afspændingsmidler, men vælger vi al-

Martin Nilsson, Bente Mortensen og Jesper Kristensen

tid det rigtige produkt? Stan Kostas, Aquatrols fører os igennem de mange forskellige afspændingsmidlers virkemåde.
Måske får vi allerede i 2018 adgang til at anvende væksthæmmere på vores golfbaner. Hvad vil det betyde for os? Er
væksthæmmere det våben vi har manglet for at sikre spillekvaliteten eller er der også en bagside?
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Praktiske oplysninger
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DGA ugen afholdes hos:

Yderligere information

Rønnes Hotel og Restaurant

For personlig vejledning til tilmelding er du velkommen til at

Kystvejen 25, 9690 Fjerritslev.

kontakte Sandmoseskolen:

Indkvartering på enkeltværelse:

Thomas Harlyk, uddannelsessekretær

Ankomst: Mandag aften d. 13/11. Aftensmad ml. kl. 19 og 21.

tlf. 9633 2601, thar@amunordjylland.dk

Hjemrejse: Torsdag d. 16/11, eftermiddag.
Mie Sonne Nielsen, uddannelsessekretær
Undervisningen starter tirsdag d. 14/11 kl. 8.00 og slutter tors-

tlf. 9633 2602, miek@amunordjylland.dk

dag d. 16/11 kl. 15.30.
På

www.greenkeeper.dk

finder du sidste nyt.

Tilmelding til DGA Ugen 2017
Al tilmelding foregår via

www.efteruddannelse.dk.

Herfra søges også om VEU-godtgørelse og befordring.

Med venlig hilsen
Sandmoseskolen, AMU Nordjylland

Tilmeldingen foretages ved at indtaste:

kviknr. 851420550055

Danish Greenkeepers Association

i søgefeltet på efteruddannel-

se.dk. Kurset er navngivet ”Græs, pleje – ajourføring”. Bemærk
at tilmelding kræver en digital signatur/nem-id i firmaets navn.
Husk også at tilmelde indlogering på www.efteruddannelse.dk.
Fordelingen af værelser sker efter ”først-til-mølle” princippet.

Økonomi
Kursus
Deltagerbetaling: Græs, pleje – ajourføring (47239)
Deltagerbetaling uden for AMU’s målgruppe (højere eller videregående uddannelse)
Tillægspris for særlig tilrettelæggelse

Pris i kr.
324,-

(momsfri)

1.833,-

(momsfri)

420,-

(momsfri)

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

Merudgift

464,-

(excl. moms)

Kost og logi for AMU’s målgruppe

1.800,-

(excl. moms)

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

2.600,-

(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 påkrævet

323,-

(excl. moms)

Logi i forbindelse med festmiddagen

320,-

(excl. moms)

For de aktiviteter, der gennemføres efter undervisningsdagen

eller mindre end 60 km til uddannelsesstedet.
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