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VUB
För dig som vill

fördjupa dig inom
modern banskötsel
på högre nivå.
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Vidareutbildning
banpersonal (VUB)
2018–2019
Svenska Golfförbundet och Swedish Greenkeepers Association
inbjuder härmed anställda inom golfklubbarnas/golfanläggningarnas
banskötsel till en angelägen och intressant fyraveckorsutbildning
på Barsebäck GCC.
Tid och plats

Utbildningsprogram

Fyraveckorsutbildningen är fördelad på 2 + 2
veckor, där uppehållet mellan utbildningstillfällena nyttjas till informationsinsamling
samt övningsuppgifter. Utbildningen pågår5–16
november 2018 samt 7–18 januari 2019 på
Barsebäck.

Mark- och växtnäringslära
Skötselplan
Natur och miljö
Markbyggnad/banbyggnation
Övervintring
Avvattning
Arbetsledarrollen		
Bevattning
Verksamhetsplanering
Gräskunskap			
Växtskydd
Ekonomi
Mer detaljerat program bifogas vid kallelsen.

Målgrupp
Golfklubbarnas/golfanläggningars banpersonal.

Mål/Syfte
Utbildningen kan vara en fortsättning för den
som genomgått GUB, grundutbildning i banskötsel. Utbildningen är även en bra förberedelse för
högre utbildningar inom området.

Förkunskaper
Sökande ska ha genomgått GUB eller annan likvärdig utbildning och arbetat två säsonger eller
mer med golfbaneskötsel efter grundutbildningen. Erfarenhet av arbetsledande ställning på
golfklubben är meriterande.

Krav för godkänd
genomförd utbildning
Skriftligt prov samt skötselplan genomförs individuellt. Skötselplanen presenteras både muntligt och skriftligt för godkänd utbildning.
Dessutom krävs godkänd skrivning. VUB är i
huvudsak en teoretisk utbildning med mindre
inslag av praktiska banbesök.
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Föreläsare
Svenska Golfförbundets bankonsulenter samt
experter inom banskötselområdet.

Intyg
Erhålls efter genomförd utbildning.

Avgift
15 000 kronor, inklusive fika och luncher samt
utbildningsmaterial.

Boende
Våra utbildningstillfällen kan erbjuda kostnadseffektivt boende. Mer information om detta
skickas till de som antas till utbildningarna.

Upplysningar
Kim Sintorn, bankonsulent och utbildningsansvarig bana Svenska Golfförbundet,
telefon 070-636 82 80
e-post: kim.sintorn@golf.se
Håkan Stålbro, chef Ban-, Spel- och
Tävlingsutveckling SGF,
telefon 08-622 15 75
e-post: hakan.stalbro@golf.se

Anmälan
Ska vara Svenska Golfförbundet tillhanda
senast 5 oktober 2018.
Om utbildningen betalas av klubben ska
kontaktperson på golfanläggningen anges
i ansökan.

OBS! Anmälan är bindande.

Klicka här för anmälan

Du

får möjlighet
att fördjupa dina
kunskaper och
ta del av ny
forskning.

Svenska Golfförbundet
Adress: Box 11016, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Idrottens Hus, Skansbrogatan 7
Telefon: 08-622 15 00
E-post: info@golf.se
Internet: www.golf.se

