DGA I SAMARBEJDE MED SANDMOSEN

PRÆSENTERER UGE 46

Velkommen til

DGA Uge 46 2022
DGA og Sandmoseskolen er igen klar til at byde dig velkommen til nogle lærerige, sjove og
spændende dage på Rønnes hotel, Slettestrand.

Oplev indlægsholderne:
Micah Woods

Alec Kowalewski

Vi er stolte af at kunne præsentere en af verdens førende forskere

Ph.D Professor, og græs specialist fra Oregon State University

inden for greenkeeping.

• Alec vil tale om Alternative behandlinger mod svampesygdom-

Micah vil tale om følgende emner i 3 forskellige moduler:
1) Gødningsanalyser (MLSN)
2) Tilvækst i græsset/måling af græsafklip (Growth rate/clip volume)
3) Hvor meget topdress er nødvendig/Organisk indhold i 2,4,6 cm

me i Enårig rapgræs
• Langtidsvirkninger af kultivering og sand topdressing på Enårig
rapgras
• Behandling og kontrol af Ukrudts tryk.

(How much sand topdressing is necessary /OM246)
Læs om Alec Kowalewski:
Læs om Micah Woods: www.asianturfgrass.com/

agsci.oregonstate.edu/users/alec-kowalewski

Daniel Hahn

Martin Jørgensen

Agronom og forsker. Han har lavet en PhD i pesticid fri pleje af

Martin arbejder i øjeblikket som elev i Himmerland. Han har været

fairway. Daniel vil tale om ukrudts kontrol på golfbaner i en fremtid

udstationeret i Marco Simone i 5 måneder. Martin vil snakke om

med færre plantebeskyttelses midler

sine oplevelser der, og om hans database som skal hjælpe unge og
danske greenkeepere med at komme ud og opleve Greenkeeping

Læs om Daniel Hahn: www.golfagronomy.de/

i udlandet.

Lara Arias

Læs om Martin: www.golfbladet.com/laerling-paa-ryder-cup-banen/

Golf Course Superintendent, Marco Simone Italian.
Lara vil snakke om hendes karriere som kvinde i en mandsdomine-

Freddy Meier

ret branche. Og fortælle om hendes rejse med at opbygge et anlæg

Kommunikationsekspert som med et meget humoristisk indlæg vil

frem mod Ryder cup 2023. Lara vil også dele sin oplevelse med at

lære os om, hvordan vi går glade hjem fra arbejde, og hvordan vi

have danske Martin Jørgensen i praktik i 5 måneder.

håndterer dagligdagens udfordringer og konklikter. Freddy har lavet kurset ”Gå gladere hjem fra arbejde, end da du kom”

Læs om Lara Arias: turfagronomyservices.com/team
Læs om Freddy: https://freddymeyer.dk/

Alejandro Reyes
Har været 6 år på Le golf National i Frankrig.

Torben Kastrup og Per Rasmussen

Her har han haft ansvaret for at opbygge banen til den 42. udgave

Torben er banechef for DGU i danmark. Torben vil i samarbejde

af Ryder cup. Han er også founder af T.A.S ”Turfgrass Agronomy &

med Chefgreenkeeper Per Rasmussen fra Smørum fortælle om Scan

Services”. Alejandro vil tale om arbejdet i hans firma og hans tid

green, og om hvordan golfbanerne i Danmark vil se ud i fremtiden.

ved Le golf National
Læs om Torben og Per:
Læs om Alejandro Reyes: turfagronomyservices.com/

greenkeeper.dk/blog/moed-dgus-tre-konsulenter/
www.smorumgolf.dk/klub/klubinfo/medarbejdere/greenkeepere/
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Adresse

Tilmelding til DGA Ugen 2022

Rønnes Hotel og Restaurant

Al tilmelding foregår via

Kystvejen 25, 9690 Fjerritslev.

Herfra søges også om VEU-godtgørelse og befordring.

Indkvartering på enkeltværelse

Tilmeldingen foretages ved at indtaste:

Ankomst: Mandag aften d. 14/11. Aftensmad ml. kl. 19 og 21.

851420514853122703

Hjemrejse: Torsdag d. 17/11, middag – sandwich to-go.

se.dk. Kurset er navngivet ”Græs, pleje – ajourføring”. Bemærk at

www.voksenuddannelse.dk

i søgefeltet på voksenuddannel-

tilmelding kræver en digital signatur/nem-id i firmaets navn.
Undervisningen starter: Tirsdag d. 15/11 kl. 8.00

Husk også at tilmelde indlogering på www.voksenuddannelse.dk

Undervisningen slutter: Torsdag d. 17/11 kl. 12.00.
Tilmeld dig senest den 21. oktober 2022.
Hvis du kan bo sammen med en kollega på et dobbeltværelse,
er du sikret værelse på Rønnes Hotel. Send en e-mail til Thomas

Yderligere information

Harlyk om, hvem du vil bo sammen med.

Du velkommen til at kontakte Sandmoseskolen for personlig vejledning til tilmelding:

Enkeltværelserne fordeles på henholdsvis Klitrosen, Slettestrand

Thomas Harlyk, driftskoordinator

Feriecenter og Rønnes Hotel.

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)
Deltagerbetaling uden for AMU’s målgruppe (højere eller videregående uddannelse)
Tillægspris for særlig tilrettelæggelse

384,-

(momsfri)

2.018,-

(momsfri)

420,-

(momsfri)

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

Merudgift

480,-

(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)

3.000,-

(excl. moms)

1099,-

(excl. moms)

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

480,-

(excl. moms)

Logi i forbindelse med festmiddagen

400,-

(excl. moms)

For de aktiviteter, der gennemføres efter undervisningsdagen

eller mindre end 60 km til uddannelsesstedet.
Ønsker du ikke logi (forplejning tirsdag til torsdag)
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