Inbjudan till
seminarium.
TEMA VINTERÖVERLEVNAD.

Forskarnas
senaste
rön

Välkommen till seminarium
om vinteröverlevnad.
I seminarieserien ”Modern banskötsel”, ett samarbete mellan Sterf (vår nordiska forskningsstiftelse),
Svenska Golfförbundet och Swedish Greenkeepers
Association, är det nu dags för ämnet vinteröverlevnad. Det är den viktigaste banskötselfrågan enligt en
enkät som Sterf gjorde 2014. Under seminariet fördjupar vi oss i alla aspekter för att få gräset att överleva den kalla årstiden. Allt från den viktiga invintringen, täckning av greener till vårstarten och hur vi
bäst hjälpsår på våren.
Våra föreläsare Våra föreläsare som ger er de
senaste rönen är Agnar Kvalbein från Nibio (före detta Bioforsk) med mångårig erfarenhet i ämnet och
han kompletteras av Carl Johan Lönnberg bankonsulent på SGF som redovisar resultaten från försöken
med vårhjälpsådd. Som avslutning på dagen redovisar Bancheferna Fredrik Olofsson Lunds
Akademiska GK (Malmö), Ingvar Samuelsson Särö
GK (Göteborg) och Torbjörn Pettersson Sala GK
(Stockholm & Sundsvall) sina mångåriga erfarenheter
av god vinteröverlevnad.

Anmäl
dig nu!

Hitta en dag
och plats som
passar dig.

Under seminariet kommer vi också att presentera en
hel serie nya faktablad från Sterf, som kan hjälpa dig
som sysslar med banskötsel i det dagliga arbetet.
Seminariet avslutas med en frågestund. För att
våra forskare och experter ska kunna svara så bra
som möjligt på frågorna ber vi dig lämna dessa
samtidigt som du anmäler dig eller vid ankomsten
till seminariet.
Seminariet riktar sig till banchef/greenkeeper
och klubbchef/ordförande/banägare på våra golfanläggningar samt miljöansvariga i kommuner
och länsstyrelser.
Frågor: besvaras av din bankonsulent.
Kostnad: 900 kronor, kaffe och lunch ingår.
Sista anmälningsdag: 20 oktober 2016.
Varmt välkommen!

Program.

Datum, tid och ort.

09.30 Kaffe och fralla

22 november 2016.

10.00 Faktablad från Sterf
Peter Edman, bankonsulent SGF, redovisar
Sterfs nya serie av faktablad.
10.30 Allt om vinteröverlevnad
Agnar Kvalbein, Nibio, redovisar resultat från
den senaste forskningen.
12.00 Lunch
13.00 Fortsättning på Allt om vinteröverlevnad
14.30 Föreläsningar om vinteröverlevnad
Praktiker redogör för sina erfarenheter och
råd i ämnet.
15.00 Frågestund och diskussion
Forskare, experter och erfarna praktiker svarar
på frågor. Vi diskuterar våra vanligaste golfgräs. Vi tar också upp andra viktiga frågor som
anmälts i förväg.
15.30 Avslutning Peter Edman, SGF

Klockan 09.30–15.30
Plats Hvilan Utbildning, Åkarp, Malmö

23 november 2016.

Klockan 09.30–15.30
Plats Albatross Golfklubb, Göteborg

24 november 2016.

Klockan 09.30–15.30
Plats Bosön, Lidingö, Stockholm

25 november 2016.

Klockan 09.30–15.30
Plats Hotell Södra berget, Sundsvall

Klicka här för anmälan.

