
AMU mål: 45369, Videndeling og 

 læring for medarbejdere

Varighed: 3 dage

Opstart: 28/1 2020

Program

Tirsdag d. 28/1
Sandmoseskolen
Underviser: 

Jacob Vestergaard, Maskinmæglerne.

• Opfølgning fra uge 46, erfa gruppen

• Tips og tricks

• Indkøb og reservedele:  Debat i grup-

pen, udveksling af erfaringer

• Vinter klargøring

• Forårs opstart

• Check lister: Udarbejde en oversigt 

alle danske klubber kan kopier og 

hænge op

• Daglig service: Udarbejde en oversigt 

alle danske klubber kan kopier og 

hænge op.

• OBS på maskinerne

• Debat.

Det grønne område – Sandmoseskolen 2020

Vidensdeling for greenkeepere
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Sandmoseskolen l Sandmosevej 486  |  9460 Brovst  | tlf. 9633 2626

sandmosen@amunordjylland.dk l www.amunordjylland.dk

Velkommen når DGA og AMU Nordjylland, Sandmoseskolen afholder 3-dages kursus 

med erfa og ny viden.

Indkvartering på Sandmoseskolen
Ankomst: Mandag d. 27/1: kl 19.00 

Mød ind og få aftensmaden.

Afrejse: Torsdag d. 30/1 2020 kl. 13.00

efter frokost

Tilmelding 
www.efteruddannelse.dk 

Søg på kviknr. 851420849581

Det er også på efteruddannelse.dk, du 

søger om uddannelsesgodtgørelse (VEU).

Økonomi
Der er lovbestemt deltagerbetaling.

Der kan søges uddannelsesgodtgørelse 

efter gældende regler.

NB! Tillægspris for særlig tilrettelæggel-

se: Kr. 420,-.

Yderligere information

Thomas Harlyk, tlf. 9633 2601.

Om Indkvartering

Hvis du har mere end 60 km hver vej, kan 

du blive indkvarteret med gratis kost og 

logi. Sandmoseskolen er smukt beliggen-

de mellem Blokhus og Tranum i et stort 

naturområde med hedelyng og skovarea-

ler – kun 4 km fra Vesterhavet.

Onsdag d. 29/1
Blokhus Golfcenter, værkstedet
Underviser: Palle Hove fra A&P turfcare 

• Opfølgning på uge 46

• Teori klippeled

• Debat

• Justering af klippeled, bench og målt 

med græs spejl.

• Vinter klar

• Skil og samle og justering.

• Parallel justering af led

• Tips og tricks

• APV og kemi: Bente Mortensen

Torsdag d. 30/1,
Sandmoseskolen
• Genbrug af produkter: olie-batterier- 

farligt affald.

• Sikkerhed og hjælpemidler

• Løfteteknik

• Miljø værksted

• Evaluering og tak for denne gang.

Mekaniker kursus 

ajourføring og sikkerhed


