
Fælles mål og faglige kompetencer
Opbygning af nyt team, hvad ser man på når man starter et 

nyt team op, og er faglighed altid det vigtigste.

 Robotter
• Små eller store?

• Levetid?

• Hvor mange robotter til arealet + økonomi

• Udfordring med kanttråd

• Hvornår kommer de fuldstændig GPS-styrede?

• Mister jeg mit arbejde eller frigives timerne

til andet greenkeeperarbejde?

• Erfaringer fra golfbanerne

• Hvad med forsikringerne og Arbejdstilsynet?

Dataindsamling i praksis - dialog med 2 
greenkeepere.
• Hvorfor indsamler I data, hvorfor og 

hvordan?

• Hvilke data er gode at indsamle?

• Hvad bruger I jeres data til?

• Hvor lidt kan man nøjes med?

Gødningers indflydelse på svampetrykket
Hvad sker der, når man anvender sure gødninger?

Team udvikling – hvad virker?
Som greenkeeper kan det at arbejde i et team medvirke til 

en god opgaveløsning.

Vi tager en status på erfaringer med at organisere et team 

ved at synliggøre erfaringer fra landets greenkeepers.

Mekanisk pleje - Behov og virkning
Dokumentation for behov og virkning (målinger) af forskel-

lige metoder og i hvor lang tid.

Valg af maskiner—god handelsetik
Hvad med garantien ved køb af maskiner i udlandet?

Det gode samarbejde køber og sælger i mellem.

Mere natur på golfbanerne
• Præsentation af forskellige naturprojekter

• Hvad virker, hvordan og hvor længe?

• Hvad kan man gøre for at få flere forskellige insekter på

golfbanen?

• Hvordan undgår man at tidsler og andet rod-ukrudt

tager over?

 365° dages vækstsæson – et opgør med 
vinter og sommer
Her vil man blive udfordret på den gængse tankegang om-

kring greens pleje.

+ Udover al den viden, du kan få, vil Uge 46
også indeholde disse meget vigtige dele:

Erhvervscafe i restauranten • Generalforsamling • Festmiddag 

• Årets ukendte begivenhed • Samvær med verdens bedste

kolleger fra hele landet • Lækker mad fra Rønnes fantastiske

køkken.

Læs mere på www.greenkeeper.dk hvor du finder et mere 

detaljeret program for uge 46

Glæd jer – det gør vi!

Greenkeeperforeningen

Velkommen til

DGA Ugen 2021

DGA og Sandmoseskolen er så efter et års Corona pause igen klar til at byde velkommen 

til nogle lærerige, sjove og spændende dage på Rønnes hotel, Slettestrand.  

På programmet har vi aktuelle emner som:



Sandmosevej 486 · 9460 Brovst · tlf. 9633 2626 · sandmosen@amunordjylland.dk · www.amunordjylland.dk

DGA ugen afholdes hos: 

 Rønnes Hotel og Restaurant

Kystvejen 25, 9690 Fjerritslev.

Indkvartering på enkeltværelse: 

Ankomst: Mandag aften d. 15/11. Aftensmad ml. kl. 19 og 21.

Hjemrejse: Torsdag d. 18/11, middag – sandwich to-go.

Undervisningen starter: Tirsdag d. 16/11 kl. 8.00 

Undervisningen slutter: Torsdag d. 18/11 kl. 12.00. 

Tilmelding til DGA Ugen 2021

Al tilmelding foregår via www.voksenuddannelse.dk 

Herfra søges også om VEU-godtgørelse og befordring. 

Tilmeldingen foretages ved at indtaste:

851420514853121701 i søgefeltet på voksenuddan-

nelse.dk. Kurset er navngivet ”Græs, pleje – ajourføring”. Be-

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

navn. 

Husk også at tilmelde indlogering på www.voksenuddannelse.dk 

Fordelingen af værelser sker efter ”først-til-mølle” princippet.

Hvis du kan bo sammen med en kollega på et dobbeltværelse, 

er du sikret værelse på Rønnes Hotel. Send en e-mail til Tho-

mas Harlyk om, hvem du vil bo sammen med. Enkeltværelserne 

fordeles på henholdsvis Klitrosen, Slettestrand Feriecenter og 

Rønnes Hotel.

Tilmeld dig senest den 29. oktober 2021. 

Yderligere information

Du velkommen til at kontakte Sandmoseskolen for personlig 

vejledning til tilmelding:

Thomas Harlyk, driftskoordinator

Tlf. 9633 2601, e-mail: thar@amunordjylland.dk 

På www.greenkeeper.dk finder du sidste nyt.

Med venlig hilsen

Danish Greenkeepers Association

Sandmoseskolen, AMU Nordjylland

Økonomi

Kursus Pris i kr.

Deltagerbetaling: Græs, pleje – ajourføring (48531) 378,- (momsfri)

Deltagerbetaling uden for AMU’s målgruppe (højere eller videregående uddannelse) 1.992,- (momsfri)

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

420,- (momsfri)

Merudgift
For de aktiviteter, der gennemføres efter undervisningsdagen

480,- (excl. moms)

Kost og logi for AMU’s målgruppe  1.650,- (excl. moms)

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

eller mindre end 60 km til uddannelsesstedet.

2.850,- (excl. moms)

Ønsker du ikke logi (forplejning tirsdag til torsdag) 1099,- (excl. moms)

Ønsker du ikke logi, men gerne vil deltage i festmiddagen onsdag aften. Tilmelding påkrævet 395,- (excl. moms)

Logi i forbindelse med festmiddagen 400,- (excl. moms)

Praktiske oplysninger for uge 46 2021


