
Græsforum 2018 
Tag med til Holland 

28. - 30. august 

PROGRAM 
Tirsdag d. 28. august 
Morgen  Afgang tidligt fra Odense med bus 
   Opsamling ved Kolding/Vamdrup 
Eftermiddag Besøg hos FC Twente hvor Danmarks kvinder     
   spillede i EM-finalen mod Holland i 2017 
Aften   Middag og overnatning på hotel i Zwolle, Holland  
 
Onsdag d. 29. august 
Morgen  Besøge  Melsprings gødningsfabrik, hvor vi skal se fremstillingen af den 
   organiske gødning Marathon 
Middag  Besøge Greenfields, hvor vi skal se fremstillingen af XtraGrass. Her spiser 
   vi frokost 
Eftermiddag Besøge det hollandske landsholds træningsbaner, hvor vi ser XtraGrass   
   hybridgræs i brug 
Aften  Middag og overnatning på hotel i Bergen op Zoom, Holland  
 
Torsdag d. 30. august 
Morgen  Besøge DLF’s forædlingsstation i Moerstraten, hvor vi skal nærstudere 

 græs i forsøgsparcellerne med fokus på sports– og golfgræs 
Middag  Besøge The Dutch golfbane ved Gorinchem, hvor der bruges DLF-græs  
Eftermiddag Afgang mod Danmark i bus 
Aften  Ankomst Kolding/Vamdrup ca. kl. 20-21,  
  Ankomst Odense ca. kl. 21-22 

Fodbold– og golfbaner i Holland, forædling af græs, hybridbaner og gødning 
 
Se bl.a.:  XtraGrass hybridgræs på det hollandske landsholds træningsbaner, virksom-
heden bag XtraGrass (Greenfields), gødningsfabrikken Melspring (fremstiller organisk 
gødning ”Marathon”) og DLF’s forædlingsstation i Moerstraten.  

FC Twente 

Golfbanen The Dutch 



 

Prisen pr. deltager er 1.995 kr. ekskl. moms og inkluderer følgende: 
 

 2 hotelovernatninger i enkeltværelse 
 Bustransport til/fra Holland  
 Frokost og aftensmad d. 28. august 
 Morgenmad, frokost og aftensmad d. 29. august 
 Morgenmad, frokost og aftensmad d. 30. august 
 

 
Bindende tilmelding: 
Send en mail med dine kontaktinformationer til: 
kla@dlf.dk senest fredag d. 3.  august,  eller ring på tlf.: 6317 1600. 
 
Tilmeldingen er bindende, og der vil blive fremsendt en faktura umiddelbart efter   
tilmeldingsfristens udløb. Beløbet refunderes ikke i tilfælde af afmelding. 

Praktiske informationer 

NB: begrænset antal pladser. Ved flere tilmeldte end der er plads til, gælder ”først 
til mølle princippet”.  


