2018-08-16
Till
SVENSKA
FOTBOLL
FÖRBUNDET

BOX 1216
SE-171 23 SOLNA

Föreningar - Arenaägare – Kommuner Tidigare deltagare i ”Konstgräsutbildning steg 1”

INBJUDAN TILL STEG 2 UTBILDNING KONSTGRÄS

SWEDEN
EVENEMANGSG. 31
TELEFON

Svenska Fotbollförbundet inbjuder till steg 2 utbildning i konstgräs.
Plats:

08-735 09 00
TELEFAX

Datum och tid:

Scandic Hotel Uppsala Nord,
Gamla Uppsalagatan 50, Uppsala
Onsdag – torsdag den 3 – 4 oktober 2018

08-735 09 01
E-POST
svff@svenskfotboll.se
WEBBPLATSER
svenskfotboll.se

Kurskostnad är 1.350 kronor per deltagare som kommer att faktureras i
efterhand.
I detta ingår lunch och eftermiddagsfika dag 1, förmiddagsfika och lunch dag 2 samt föreläsare,
kursmaterial och maskinvisning.

fogis.se

För de som önskar anordnar vi en gemensam middag på kvällen den
3 oktober.

BANKGIRO

Kostnad 340 kronor inkl. dryck och som faktureras i efterhand.

620-7799
PLUSGIRO
4633-4
ORGANISATIONSNUMMER

Logi och resa bekostas av respektive deltagare och betalas direkt till
hotellet. Begränsat antal platser, först till kvarn gäller.
Kostnad för logi är för enkelrum 1.690 kronor och för dubbelrum 1.790 kronor.
OBS! om logikostnaden skall faktureras skall rekvisition lämnas till hotellet vid
incheckning.

815200-1916

Anmälan: till Svenska Fotbollförbundets anläggningsutvecklare i
Sveland, Bosse Wedlund via e-post bosse.wedlund@svenskfotboll.se
senast den 1 sept. 2018.
Ange fullständig faktureringsadress i anmälan!

Med vänlig hälsning
SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET
Bosse Wedlund
Anläggningsutvecklare SvFF Svealand
0706 - 796644
bosse.wedlund@svenskfotboll.se

Program för Konstgräsutbildning steg 2
Dag 1
12.00

Lunch

13.00

Presentation
Konstgräsets utveckling
Regelverk
Nyttjande
Konstgräs o Miljö

14.30

Grupparbete med redovisning och fika

15.30

Planvärme
Ta bort konstgräs
Deponi
Lägga nytt/begagnat
Kostnader
Belysning, stängsel och mål
Loggbok
Evenemang, täckning och marktryck

17.00

Slut dag 1

19.30

Gemensam middag (frivilligt)

Dag 2
08.30

Presentation av de i Anläggningslaget som medverkar,
samt fika

09.15

Teori: sommar och vinterskötsel,

10.45

Praktik: maskiner, sommar, vinterskötsel, bevattning, m.m
i samarbete med de i anläggningslaget som medverkar

12.30

Lunch

13.30

Sammanfattning och frågor till anläggningslaget

14.00

Avslutning

ANMÄLNINGSBLANKETT
Sänds till: Bosse Wedlund via e-post bosse.wedlund@svenskfotboll.se

senast den 1 sept. 2018.

VAR GOD TEXTA!
Jag anmäler mig enligt nedan:
Namn: ………………………………………………………………………...............
Adress: ……………………………………………………………………………......
Postnummer: ………………………. Ort: …………………………………………
Mobil: ………………………E-post: ……………………………......................
Fakturaadress: ……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….

Jag

deltager på kursen konstgräs steg 2 onsdag -torsdag den 3-4 oktober i
Uppsala inkl. lunch, fika och kursmaterial.
Kostnad 1.350 kr som faktureras i efterhand.

Jag

deltager på gemensam middag den 3 oktober kl 19.00.
Kostnad 340 kronor inkl. dryck som faktureras i efterhand.

Bokar övernattning enkelrum för natten mellan 3 - 4 oktober
(som betalas direkt till hotellet)

Bokar övernattning dubbelrum för natten mellan 3 - 4 oktober
(som betalas direkt till hotellet)

Vi som skall bo tillsammans i dubbelrummet är:
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
OBS! om logikostnaden skall faktureras skall rekvisition lämnas till hotellet vid
incheckning.

