Kunstgræs

INVITATION

Torsdag den 24. marts 2011 på Frederiksberg
Skov & Landskab ved Københavns Universitet inviterer til seminar om
kunstgræsbaner på Frederiksberg, hvor alle interesserede er velkomne.
På seminaret præsenteres primært drift- og vedligeholdsaspekter. En
del af foredragene vil have speciel fokus på vintervedligehold. Der bliver
ligeledes mulighed for at se, hvad firmaerne har af nye tiltag.
>>

Kunstgræs
Med kunstgræs kan spillesæsonen forlænges og
banerne har efterhånden vundet indpas mange
steder i Danmark. Selv om græsset ikke skal slås,
kræver kunstgræsbanerne en del vedligehold, og de
hårde vintre de sidste 2 år har været en helt speciel
udfordring i forhold til pleje og vedligehold.

Kunstgræsbaner har som sagt eksisteret i Danmark
i en årrække. Kunstgræsbaner har typisk en levetid
på omkring 10 år, så flere steder har man været/
eller skal snart igennem en renovering eller omlægning. Det og meget andet vil blive uddybet på
seminaret.

PROGRAM
09.00

Kaffe

09.30

Velkommen
Anne Mette Dahl Jensen, Skov & Landskab

09.40

DBU – idéer og tanker om kunstgræs
Bjarne Christensen, FBU (Fyns Boldspil Union)

10.00

Pleje og vedligehold
– erfaring og udfordringer (vedligeholdelses
plan for baner ude og inde samt renoveringerfaringer fra 2008, hvorfor og hvordan)
Lars H. Hansen, Ikast-Brande Kommune

10.30

Pause, frugt

10.45

Tømidler og salt i kunstgræsbaner
Jesper Juhl, DH-Muld

11.25

12.00

Budget for anlæg og vedligehold
(bl.a. vinter vedligehold)
– erfaringsopsamling baseret på oplysninger
fra forskellige anlæg
Claus Madsen, Greve Idrætscenter

13.00

Workshop
Firmaer med produkter til kunstgræsbaner kan
fremvise produkter etc. i Marmorhallen. Der er
begrænset plads og tilmelding er nødvendig.
Skriv til Anne Mette Dahl Jensen på amdj@life.
ku.dk, hvis I er interesseret i at udstille.

14.00

Football Green Live – et nyt hybridprodukt
Henrik Hvistendahl, Nordisk Kunstgræs Import

14.20

Pause, kaffe og kage

14.35

Nyt på maskinfronten
– bl.a. sprøjter til tømidler, sneslynger etc.
Lasse Lindholm, Lindholm maskiner og
Lars Rævsager, Prodana

15.15

Baner på vej mod de 5 og 10 år
– renovering, fornyelse, pleje på ældre baner
Henrik Hvistendahl, Nordisk Kunstgræs Import og
Åsvald Simonsen, Polytan

16.00

Tak for i dag
Anne Mette Dahl Jensen, Skov & Landskab

Frokost

TID OG STED
Den 24. marts 2011
Skov & Landskab
Københavns Universitet
Marmorhallen
Lokale nr. A2-70.03
Thorvaldsensvej 40
1871 Frederiksberg C

PRIS
Deltagelse i seminaret
koster 900 kr. for abonnenter på Skov & Landskabs
Videntjeneste. For øvrige
1.200 kr. Priserne er ekskl.
moms.

Skov & Landskab
Københavns Universitet
Rolighedsvej 23
1958 Frederiksberg C
Tlf. 3533 1500
sl@life.ku.dk
www.sl.life.ku.dk

Nationalt center for
forskning, uddannelse
og rådgivning i skov
og skovprodukter,
landskabsarkitektur og
landskabsforvaltning,
byplanlægning og
bydesign

TILMELDING
Tilmeldingsfristen er den
10. marts 2011. Tilmeldingen er bindende. Ved afmelding senest 2 uger før
debiteres halvdelen af
prisen. Ved senere afmelding
debiteres hele prisen.

Tilmelding online på
www.sl.life.ku.dk/Kurser eller
til sl-arrangementer@life.ku.dk,
tlf. 3533 1623.
YDERLIGERE OPLYSNINGER
Anne Mette Dahl Jensen,
amdj@life.ku.dk, tlf. 3533 1706.

